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 םיטילפ
 ןרעייפ ןשיווצ

 דנַאפ-ץישפיל ףסוי
 ָאוװיי םייב טפַאשלעזעג-רוטַארעטיל רעד ןופ

 ?אסה8 טו 268980 הע
 טוא תןאטמ {, 6201 15



 21010016 --- 216:ונ1 126טנ81גמ 106
 טייער יד

 201010910 --- 502:ּסט1ט:60168 6176 116

 ססמצעמפמ! 1971, םִצ

 הזםאפס 1112822/0 א יז ןשס

 20816ג-+ 43

8 608 

 ןזמק;650 סמ 16 2160

 1110160 1ת 2:06תו/מ6

 003660 מססמס 610 סט6 ןכעסט1606 10 187 3

 2816 ןגמזס 86 106/:16 6 גנמןכזנעמוז 61 010 15 66 ןטמוס 86 1971, סת

 105 1011 32611008(  ''2101060 5.8.0.11", טסענמ16מוס 3149, 83 8



 ץעיגַאלַאטנַא

 ןרעיימ ןועיווצ םיטילפ
 ןעייסע ןוא ןעגנולייצרעד ,רעדיל ןיא

 טלעטשעגֿפױנוצ

 ןופ

 קַאז םהרבַא

 עיצקַאדער רעד רעטנוא

 ןוֿפ

 יקסנַאשזַאר לאומש



 לקיצ ןוֿפ דנַאב רעטס8

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ קרעוורעטסומ

 ןופ ןבעגעגסױרַא

 רנָאֿפיץיש פיל ףסוי

 רעד ןוֿפ |

 ָאווִיי םַײב טֿפַאשלעזעגירוטַארעטיל
 עניטנעגרַא ןיא

 עיצקַאדער רעד רעטנוא
 ןוֿפ

 יקסנַאשזָאר לאומש

 רוטקערָאק

 ןַאמרעל עשוהיי-ֿבקעי

 ןרַאילּפמעזקע 1,500 שזַאריט

 1971 -- א"לשת'ה רָאי

 עניטנעגרַא ןיא ָאוויי םייב טפַאשלעזעג-רוטַארעטיל



 ןכות

 "ידיי רעד ןיא עכָאּפע ןַא ןוֿפ ףוס רעד --- יקסנַאשזָאר לאומש
 ןס 6 טעטצט עי רוטַארעטיל רעש

 0 יש טיט קט4 דנו-ענ ןופ ןגעוו יד ףיוא

 יי טניוו ןיא ןוא טכַאנ ןיא --- עדַארג םייח

 ,טטושקט טעג. לרוג -- ףרָאדנעשַא לארׂשי

 ... ?ּפעק ערעזדנוא ןגייל רימ ןלעוו ּוװ -- לגיּפש והיעשי

 = "טירט עטנערבעג; ןוֿפ --- שעטיווָאלַאגעס .ז

 יי יי .. םייה ַא ךיא בָאה טַאהעג -- גיטריבעג יכדרמ

 יי עא עמַאמ ַא -- ינטורקַא ףסוי
 עי יי חטש רעקידייל -- יקסנילכישז לזייר

 יע יע = ביױטש -- ףרָאדנעשַא לארׂשי

 ... "ןטרָאגנַײװ ןיא טסברַאה;, ןוֿפ --- יקסווָאנעװלד השמ

 טא ששיש ?ןָאֿפ סנעמעוו רעטנוא -- ןייטסערעבליז שינייב

 יי יע יי געט ענעי ןיא ---י יקסנילרעב .ש

 . נא. ןעמעלַא טימ םענייא ןיא -- עדַארג םייח

 יע += דנו-ענ ןיא םיטילּפ -- יקסּפיל קחצי

 עי יי "טקנוּפָאקַאװע , -- קַאז םהרֿבא

 י.י םּתסה ןמ -- ןרָאק לחר

 יי יי רעמַאה ןוא פרעס רעטנוא טכענק

 = "דנַאלסור תליגמ; ןוֿפ --- ןייטשניבור ףסוי

 יע אי "טָאטשטיױרב; יד -- ינמעשט ךלמ

 . ּפוז עלעסיש ןטימ שטנעמ ןוֿפ עדַאלַאב -- סײהּפָאנק הששמ
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 {0 0 טל מרא טעטש ב אס ?ןיהּווװ -- עזמָאב םוחנ

 100. א טיורב ךעלקיטש ייווצ -- הנס החמׂש

 עי יי יי יי ךיש ענַײמ ףיוא -- ןרָאק לחר

 150 יע: ןַאטסיקעבזוא ןיא גנורעדנַאװ -- קַאז םהרֿבא

 151 "ןטַארק רעטניה טבעלעג/, ךוב ןוֿפ -- דובנעזַײא השמ

 1000 רעדיוורעד רימ טייקנייש ןַײד זיא'ס -- סײהּפַאנק השמ

 100 טא; עא א דרעֿפ-היוול ַא ףיוא-ןסע רימ -- ווָאלרעּפ קחצי

 07 .;.גב טעטיק אש .... טכַאנירדס ַא -- סקוֿפ בייל-םייח

 0 געטא טא "םערוטש ןיא; ךוב ןוֿפ --- קילַאקַאז .ד
 170 טי טי 1942 ןיא טעבעג -- סקוֿפ בייל-םייח

 ןוט נשיט לעב אט על עקטיביק ןיא -- ןרָאק לחר

 ן7ס ךָאנ ָאטשינ זיא סָאװ ,טרָאװ סָאד --- ןייטשעניבור ףסוי

 ןופ "דנַאלסור-טעיווָאס ןיא רָאי 4 ענַײמ,, ןוֿפ --- ןָאסידע .י

 יי יי א עי רע -- עדַארג םייח

 187 טאקע קנט טען. "ןטניוו; ןוֿפ -- סַאר החונמ

 ןס0 טשעט שש עא קערש -- ןַאמדלַאװ .מ

 ןרַאדנעגעל ןוֿפ דנַאל ןטֿפושיּכרַאֿפ ןיא -- ןַאמסָארג השמ
 197 טאטע יליװשַאגושזד

 שי יי טי יי עיזַא תורהנ לע -- ןיטסשניבור ףסוי

 208 .... "עקידלושמוא ןעצ יד בילוצ , ךוב ןוֿפ -- טָאימע לארׂשי

 21 6 סנגעוו רעטנוא ןלַאֿפ לעװ ךיא ביוא --- עדַארג סייח

 212 .;, עני ט טו ?ןסיו טעוו רעוו -- קַאז םהרֿבא

 200 .(א:א טעטש עי ב א שעא רַאנָאיצַאטס ןיא

 213 22: טטא.ששט 6 עטָאמַארג-טילָאּפ -- לעקרעט לאלצב

 210 שטעט יט יי יי סַאה -- עדַארג םייח

 270 ג.:טאטטטט טאטע טעסט אט עגַײט -- קַאז םהרֿבא

 271 גט: 264 ןמה רעשיטעווָאס רעד -- ןַאמרעדעל דוד

 229 םייה ןַײמ --- ןליוּפנױרק זיב עיזַא-לטימ ןוֿפ -- סײהּפַאנק השמ

 230 יג, "ןעוועג רימ ןענַײז טכענק, -- קַאז םהרֿבא

 2 ר יי יי ןעמַאמ ןַײמ וצ --- קַאז םהרֿבא



 יי עי עי יע ןלעװש עטנערברַאפ יב

 עי רעטכָאט ןַײמ וצ -- ןרָאק לחר

 עי = עװקסָאמ ןוֿפ ןרעיוט יד ַײב -- ןַאמ לדנעמ

 יי קַאלשיק ןיא טנוװָא -- עזמַאב םוחנ

 יי יי יי ןטכָאשעג ןבָאה ייז --- ןילטייצ ןרהַא

 יי יז החמׂש רעדורב ןַײמ -- יקצילָא בייל

 += ,............. טלַאֿפ יינש רעד -- רעֿפָאה לאיחי

 עת = קיטַײצ ױזַא ןיוש ןיב ךיא -- ןרָאק לחר

 עי = שטנעמ ןשיסור םוצ --- סקוֿפ בייל-םייח

 קל לטעטש סָאד זיא טַײװ ,טַײװ --- יקסנילכיועז לזייר

 ;עט עט אט טשאד טכַאנ ַײב -- יקסנַארימ ץרּפ

 יי םייה -- עזמָאב םוחנ

 יי יי םולח ןיא -- ףרָאדנעשַא לארׂשי
 יי יי... טסברַאה -- יקסנילכיושז לזייר

 יי יי היכז יד טַאהעג טשינ בָאה'כ -- ןילטייצ ןרהָא

 יי ןזַײא ןוֿפ לגנִיי סָאד -- רעוועקצוס םהרֿבַא

 יע עי קחציייול 'ר -- רעגנַאמ קיציא

 שש טיי טא קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ

 . דנַאלסור ןיא סרעבַײרש עשידִיי טימ -- שטיווָאסַאנַאי קחצי

 יי טלעוו רערעדנַא ןַא ןיא --- ןַאמענעל ןָאעל

 טיט אא ןבעל ַא ןוֿפ ןטנעמגַארֿפ --- טרָאּפָאּפַאר .י
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 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא עכַאּפע ןַא ןופ ףוס רעד

 תונעט ץווִיַאנ ןוא םעיזוליא עשלַאפ

 ןוא הֿפירׂש-טלעװ עט2 יד ןרָאװעג ןשָאלעגסיױא זיא'ס ןעוו

 -עגּפָא ,טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה ענעבילבעג-ןבעל ךעלטשער יד

 ןיא ,ענעגָאלשרעד ןוא עטקיטייועצ ,עטרעגנוהעגסיוא ןוא ענעסיר

 ןענוֿפעג טרָאד ןוא ָאד ךיז ןבָאה ,רעדנעלמייה עֿבורח ,עטלַא ערעייז

 זַא ןזיועגסיוא ךיז טָאה ייז .תונעט ןוא סעיזוליא ףיוא םינלעב

 ןיא ןוא סעינַאװָאטשור ןסקַאװסיױא ןלעװ סעקשעװַאלָאה יד ףיוא

 ׁשידִיי ןוא -- ןעמייה עַײנ ןעמערַאװסיױא ךיז ןלעוו רעזַײה עַײנ יד

 סָאד ..לארׂשי חצנ ןוֿפ םעדָאֿפ םעד ןעניּפש רעדיו טעװ ןבעל

 ןשידִיי ןוֿפ גנַאג םעד ןרעדנע וצ ןעניד רָאנ טעוו טולב ענעסָאגרַאֿפ

 ןוֿפ טקַא ןַא רעכיז זיא'ס, ..רשוי ןתמא ןוֿפ געו ןֿפױא ןבעל

 רענייא ןבירשעג טָאה -- טייקיטכערעג רעכעלטכישעג רעסיורג
 -עלשרעדינ רעד ףיוא דָארג -- סרעניּפש-עיזוליא עקיזָאד יד ןוֿפ

 ןרָאװעג טיירגעגוצ ןרָאי ןוֿפ ךשמ ןיא זיא עכלעוו ,דרע רעשיז

 -טיײהַײרֿפ יד ןגעק עזַאבילַאֿפנָא סלַא םזירַאטילימ ןשישטַײד ןכרוד

 -ָארסיוא יד ּוװ ,דרע רעקיזָאד רעד ףיוא דָארג ,רעקלעֿפ עקידנביל

 -םוקמוא ןוא ןרעגַאל-דרָאמ רעגנילדנעצ טיובעגסיוא ןבָאה סרעט

 -נוא ןעמוקעגֿפױא זיא ,ןדִיי רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט רַאֿפ רעצעלּפ

 סָאד ןטכירֿפױא םוצ ..ןלױּפ ןטַײרֿפַאב ןיא ֿבושי רעטסערג רעזד

 -עגרעדיוו ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןכעלשטנעמ רעייז ןעניזַאב םוצ -- ןבעל

 ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןכעלשטנעמ, ןוֿפ רעקידיירּפ רעטייווצ ַא .: "טרוב
 ךס ַא ךָאנ ןעגנַאגעג זיא ןלױּפ ןיא תוֿברוח יד ףיוא "טרובעגרעדיוו

 בקעי ןופ ןבעל ַײנ ַא וצ ךוב ןיא "טרָאװרָאפ, -- רַאילַאמס שרעה !

 ,3 יז ,1947 װַאלצָארװ ,טיגע



 9 "טיל 'דיי רעד ןיא עכָאּפע ןַא ןופ ףוס רעד

 סָאװ רַאֿפ ,תונעט טימ סױרַא רע טמוק 1947 ןיא ןיוש :רעטַײװ
 עשז ןיוש ...עזָארּפ רעזדנוא ןיא סיזירק ןֿפיט ַא רעביא רימ ןבעלג
 ?סנַאסענער ןוֿפ םינמיס ןייק ןזַײװסױרַא טשינ עזָארּפ רעזדנוא טעוװ
 רעזדנוא ןיא טרובעגרעדיוו ןייק ןכַאמכרוד טשינ יז טעװ עשז ןיוש

 ןוא ןטרַאװ ןוֿפ ןויסנ ןרַאֿפ ןקערשרעד עקַאט ךיז יז טעוװ ?טַײצ

 עשיטעווָאס-שיסור יד; סָאװ ,זיא טנעמוגרַא ןַײז ,.,2 ?ןטרַאװרעביא

 ןגעו קרעוו:רוטַאינימ עשהרוכב עריא ןיוש טגָאמרַאֿפ רוטַארעטיל

 רעד ןגעוו ,(ווָאנָאכיט ַײלָאקינ) דַארגנינעל ןוֿפ גנוקידיײטרַאֿפ רעד

 -יס ןיטנַאטסנָאק ןוא ןַאמסָארג יליסַאװ) דַארגנילַאטס ןוֿפ עיײּפָאּפע

 גנוגעװַאב רעשישטַײד-יטנַא רעשידרערעטנוא רעד ןגעוװ ,(ווָאנָאמ

 דנַאלרעטניה ןוֿפ גנערטשנָא םעד ןגעוו ,(װעיײדַאֿפ ןוא ווָאטַאברָאג)

 ;(יַאװעלָאּפ .א) טַײצ-המחלמ ןיא לָאטיּפש םעד ןגעוו ,(וועצנעוורעּפ)

 -עלטסניק ןייק ןבָאה טשינ רוטַארעטיל עשידִיי יד טעװ עשז ןיוש

 "רענַאזיטרַאּפ רעד ןוֿפ ,ןדנַאטשֿפױאיָאטעג יד ןוֿפ טנעמונָאמ ןשיר

 ןֿפױא ןילַא טמוק רע שטָאכ ןוא .."?םוקמוא םעד ןוֿפ ,גנוגעוװַאב

 ,םיטניא-וצ ,טנעָאנױצ ןברוח רעד זדנוא זיא רשֿפא, זַא ,קנַאדעג

 ןוֿפ טיוט םעד ןוֿפ זַא ,קנַאדעג רעד קיטכיר זיא רשֿפא ,קילייה-וצ

 "ןבעװסױרַא טשינ סונעג ןשירעלטסניק ןייק ןעמ רָאט ןטסטנעָאנ ַא

 זַא ,הנעט ןַײז טימ רעטַײוװ ןגעוו טסעד ןוֿפ ךיז רע טגיײלרַאֿפ --

 עמַאס רעזדנוא זַא ,רעגייטש ַא ,טקַאֿפ רעויטקעיבָא ןַא זיא סע;

 ןטנעמגַארֿפ ןיא ןיוש טָאה ,עשיליוּפ יד ,רוטַארעטיל עקידתונכש

 -ַארט רעשידִיי רעד ףיוא טריגַאער ףיט ךעלנַײּפ ןוא קרַאטש ױזַא

 :טשינ רעבַײרש רעשידִַיי ןייא ןייק ךָאנ יו ,ןלױּפ ןיא עידעג

 רעשידִיישילױּפ רעד ,יקסווָאניװטָא ,ַאקסװָאקלַאנ ,יקסוװעיעשזדנַא

 ,רעֿפטנע םעד ןײלַא לָאמ ַא רעדיוו ךיז טיג רע ןוא --- ?יקצינדור

 זיא עשז ןיוש; -- עגַארֿפ ַא טימ ,ךעלשידִיי סָאד טכַאמ רע שטָאכ
 ןקעטש רימ ןוא ןסיוא ןוֿפ ןקוק ייז לַײװ ,רַאֿפרעד זיולב סָאד
 רעד -- רימ ןוא םימחרי-ילעב יד ןענַײז ייז לַײװ ?קינייוװעניא

 ,1947 שזדָאל ,ןטפירש עשידיי ,"סנַאסענער ןוא הדיריא -- קרַאמ .ב
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 עלַא טימ טָאה שטנעמײטרַאּפ רעטדנעלברַאֿפ רעד ..* *?ןברק

 רעדנילב ַא וליֿפַא סָאװ ,ןעזעג טשינ ,םזינינעל ןיא ןשינעטנעק ענַײז

 ןקידהמחלמ-ךָאנ ןיא ןבעל סָאד שטָאכ זַא ,ןענָארעד טנעקעג טָאה

 ןוא "ןעמַאר עליבַאטס עסיוועג ןיא ןײגנַײרַא ןעמונעג טָאה; ןליױּפ

 "עג טכַאמעג ןענַײז ןעמַאר עקיזָאד יד; זַא ,טניימעג ןבָאה עקינייא

 ,ןעזמורַא טנָאקעג לענש רָאג רעבָא ךיז ןעמ טָאה ,"לָאטש ןוֿפ ןרָאװ

 ןעגנומיטשיםָארגָאּפ יד .+"*ענעריּפַאּפ יו רעמ טשינ ןענַײז ייז, זַא

 "עגסיוא ךיוא עקַאט טרָאד ןוא ָאד ןענַײז ןלױּפ ןשיטסינומָאק ןיא

 "עד ענעֿפָא יד זיולב ןעוועג זיא םָארגָאּפ רעצלעק רעד .,ןכָארב

 םעניא טזיורבעג טָאה סע םזיטימעסיטנא ןַא רַאֿפ סָאװ ,עיצַארטסנָאמ

 .ןרעלטיה ךָאנ "ןיוש, ןליוּפ ןשיטסינומָאק

 ערעטיב עַײנ עקיזָאד יד טָאה ןושל ןקידרוהנ יגס ַא ףיוא

 רעד ֿברע רעבַײרש רעשיטעווָאס רעד טקירדעגסיוא ןליֿפעגרָאֿפ

 :זַא טָא עֿפַארטסַאטַאק רעַײנ

 נסַײק וצ טרעהעגפוא טינ כיז מערוטש רעד טָאה סע;

 ,טױלּפ ַא דמַאז נופ טיובעגפוא למיה נזיב נוא

 ,נביוהעגפוא נטסימ נופ כעלעריּפַאּפ טָאה רע
 נביולקעגפיונוצ לַאפרעטעלב נטלַא מעד טָאה רע

 ,טיורג סָאװ ,לּפענבױטש מעד ניא נטכַאלפעגניײא ןוא

 5 "טיוט רעַײא נענָאמרעד לָאז סָאװ ,טסנעּפשעג לעג א

 ףיוא םָארגָאּפ םעד ברע ךיוא ,טעָאּפ רעשיטעווָאס רעטייווצ ַא

 -ןטַאר ןיא סעיצוטיטסניא ןוא סרעלטסניק ,סרעבַײרש עשידַיי יד

 ַא; רַאֿפ תונמחר טימ טשרעּפמָאלק ךיז קידנעמעננָא ,דנַאברַאֿפ

 "וינ נוֿפ סרעלעק עכיוה יד; ןוא "טָאטש-נָאדנָאל ןיא זיוה שידִיי

 .ז"ד 8

 .65 'ז ,1956 ןירַאּפ ,"גנוַײרפַאב, רעד ךָאנ ןליוּפ ,ןָאסידע קחצי ?

 ךוב ,1948 עװקסָאמ ,דנַאלמײה ,"רעטיוועג ןכַאנ; -- נאמטיור עמיולש *

 ,3 ד 4
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 ןוא "נָאק ניא טלעװ יד טייטש רעדיווק זַא ,תולעי טכַאמ ,"קרָאי
 ,.5 "!כַאװ רעד ֿפַא ורמוא רעד נייטש לָאז; -- רעבירעד

 רימ, זַא ,ןעז וצ ידּכ ,איֿבנ ןייק ןַײז טֿפרַאדַאב טשינ טָאה ןעמ
 ,דנַארב ןטסיוװ ַא ךָאנ יו ,שינרעטיצ-דרע ןַא ךָאנ יו טנַײה ןענַײז
 זױלב טשינ .טזָאלעגרעביא טשינ ךיז ךָאנ רָאג טעמּכ טָאה סָאװ
 ןלַאֿפעגנַײא זיא עּפָארײא ןיא ןינב-רוטלוק רעקידתורוד רעזדנוא
 ?"ןעקנוזרַאֿפ זיא אֿפוג רענַײז טנעמַאדנוֿפ רעד --

 זיא רעסערג ךס ַא .טרָאװ דלימ וצ ַא זיא סָאד -- ןעקנוזרַאֿפ
 -ייז טנעמַאדנוֿפ רעד, זיא *ןעקנוזרַאֿפפ טשינ .עֿפָארטסַאטַאק יד
 יב ןוֿפ ןעלצרָאװ ענעלָאמעצ יו ,ןלָאמעצ ןצנַאג ןיא רָאנ ,"רענ
 רעדלעֿפ יד ןקיטסימַאב וצ וליֿפַא .ןסירעגסױרַא דרע רעד ןופ רעמ
 ענעבילבעגרעביא עקיזָאד יד ןעגנערב טשינ ןצונ ןייק ןענעק
 -סיוא טשינ רָאג זדנוא רַאֿפ ןעק ןדָאב םעד טָא ףיוא ...ךעלטשער
 רעצעמע ליוו רעמָאט ןוא .תודע ןענַײז ןרָאי יד ןוא געט יד .ןסקַאװ
 זיא ,יאבג-ײטרַאּפ םענעי רעדָא םעד קידהֿפינח ןעלכיימשרעטנוא
 .סעיזוליא עשלַאֿפ ןענַײז סָאד זַא ,טשינ קֿפס ןייק ךיוא םיא רַאֿפ
 -עג רע זיא ,ןטסימיסעּפ יד וצ תונעט ןבָאה ךָאנ רע טריכורּפ ןוא
 ..טכיל טסע סָאװ סרוקיּפַא םוצ ןכילג

 ןיא רקיע רעד ,עּפָארײא-חרזמ ןיא רוטַארעטיל עשידִיי יד
 "עג ,טײקכעלמיטסקלַאֿפ ריא ןוֿפ תוכז ןיא ךַײר ןוא סיורג ,ןליױּפ
 -יימזע ןבעל ןקיטרַאנגײא ןוא םענעגייא ןקירעי-טנזיוט ַא ןוֿפ טרענ
 -ןבעל יד טימ ןוא ןדִיי עטעדרָאמעגסיוא יד טימ ןעמַאזוצ זיא ,רעג
 ןטרַאד .ןעלצרָאװ עריא טימ ןרָאװעג ןסירעגסױרַא ןדִיי ענעבילבעג
 ןטרָאד אליממ ןַאק -- ןעַײדעג טשינ ןבעל שידִַײ ןייק רעמ ןָאק
 רעטעשזדנַאלברַאֿפ ַא .רוטַארעטיל עשידִיי ןייק ןעַײדעג טשינ רעמ

 ,95 יז ,ז"ד ,"!כַאװ רעד ּפַא ורמוא רעד נייטש לָאז, --- שטיװָאכורָאב יא ?
 עשינַאגרָא ןַא רַאפ, -- סעװָאלס .ח ר"ד ,שטיװָאילעװיק .מ יפָארּפ '

 ץרַאמ ,32 'ננ ,ןטפירש רעזירַאפ ,"טלץעוװרוטלוק רעשידִיי רעד ןופ טיײקצנַאג
 ,6-5 'זז ,6
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 ַא רעדָא דיל ַא ןעגניזסיוא ,רבדמ ַא ףיוא יװ ,ןטרָאד רשֿפא ןָאק

 ןוֿפ ,רבדמ ןוֿפ סורג ַא יװ רעמ טשינ ןַײז טעו סָאד רעבָא ,הׂשעמ

 ..סיזַאָא ןַא טכוז סָאװ ,ןטעסשזדנַאלברַאֿפ ַא

 רעזדנוא ןוֿפ ןעמָאנעֿפ רעד ,רוטַארעטיל-ןברוח עשידִי יד

 רעשידַיי רעד ףױא עטַאל עלעג יד זיא ,קילגמואסקלָאֿפ ןטצעל

 -עיגָאלָאריטרַאמ עקיזָאד יד; .טרעדנוהרָאי ןטס20 ןוֿפ עטכישעג

 רעדָא רעטקַארַאכ ןשימעלָאּפ ַא טֿפָא ןגָארטעג טָאה רוטַארעטיל

 "ידלושַאב רעדָא טסעטָארּפ ןקידנעמַאלֿפ ַא יו רעכיג ןעגנולקעג

 וצ טשינ זיא'ס ןוא ,"עיצַאטנעמוקָאד עשירָאטסיה יװ טקַא-סגנוג

 ןוֿפ םירוביח ןוא קרעװ עקילייצמוא יד ןשיווצ , סָאװ ,ןעקנעדרַאֿפ

 ָאֿפַארג לסיב שּפיה ַא ךיוא טּפַאכעגנַײרַא ךיז טָאה הֿפוקּת רענעי

 ..5 "עינַאמ
 ןַײז טנָאקעג טשינ שרעדנַא טָאה סע

 .העש-ייח ןוֿפ רוטַארעטיל יד זיא'ס

 ןבעל ןוֿפ עיכיטס יד ןוא ֿפוח רעזדנוא

 ןֿפררעגסױרַא טָאה עּפָאריײא-חרזמ ןיא העשייח ןוֿפ עכָאּפע יד

 עקיזָאד יד ֿבוח רעזדנוא זיא סע ןוא .העשייח ןוֿפ רוטַארעטיל ַא

 ןוֿפ ןבעל ןכעלגעטיגָאט םעניא יױזַא ,ןטלַאה וצ קיליײה עכָאּפע

 -ײארַאֿפ ןוֿפ ןעמרָאֿפ ענעדײשרַאֿפ עריא ןיא יװ ,ללּכ ןוא דיחי

 רעבָא ןֿפרַאד רימ .טסנוק ןוא תונורכז ,עטכישעג ךרוד ןרעו טקיב

 -ָאד סָאד זַא ,ןטרַאװרעד ןֿפרַאד רימ טשינ ןוא ,טרַאנעג ןַײז טינ

 רוטַארעטיל רעד ןיא ךרד רעלַאמרָאנ ַא ןרעװ לָאז לטיּפַאק עקיז

 טשינ .ןגרָאמ ןטנוזעג ןוֿפ רוטַארעטיל רעד וצ ןטכענ ןשיגַארט ןוֿפ

 עקיזָאד סָאד יװ טקנוּפ ןַײז ףרַאד סָאד טשינ ןוא ןַײז ןעק סָאד

 ,ןבעלסקלָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא רַאמשָאק ַא זיא לטיּפַאק

 ,"רוטַארעטיל-ןברוח טרעדנוהרָאי לטרעפ א -- ןַאמדירפ פיליפ רייד 5

 ,359 'ז ,1959 רעבמעטּפעס ,קרָאיוינ ,טפנוקוצ יד
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 ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןיא רַאמשָאק ַא ןבַײלברַאֿפ סָאד טעװ ױזַא

 ,רוטַארעטיל רעזדנוא

 ןקוקוצנַײרַא חוּכ טָאה רעכלעוו ,דָיי רעטקינַײּפעגסױא רעד
 קידנריר ,ליֿפעג עקיזָאד סָאד סיוא-טקירד ,ןגיוא יד ןיא תמא םעד
 ;טגָאז רע .רָאװ רעד טימ םינּפ לא םינּפ ,וויטייוטניא ןוא

 טסערפ ךימ האנש יד סָאװ ,ףָארטש יד ןיא םעד ןיא ןוא;

 ,טסענ עמַאזניא ןַא יװ ץרַאה ןַײמ טרַאװ טסיזמוא ןוא

 טלעק רעקיטסברַאה ןיא טפַאשקנעב ןופ טרעטיצ עכלעװ

 אי יי רעטרַאטשרַאפ ַא גַײװצ רעטעקַאנ ַא ףיא

 טלעװ עשידרע ןַײמ תוברוח עקיכיור ןיא טגילי'ס

 ,5 "עטרַאּפשרַאפ קידנעטש ףיֹוא ןעלמיה רעטנוא

 רעד :ַאזַא זיא ,שיטילַאנַא קידמיטרּפ ,סנַאלַאב רערעטכינ רעד

 ,טכַארבעג ןבָאה םזיטעווָאס רעד ןוא םזיצַאנ רעד סָאװ ,ןברוח
 -עלק ןייק ןיא טשינ טרעטשעצ ןבעל ןשידִיי ןוֿפ טסַײג םעד טָאה
 ענעבילבעג-ןבעל יד ,רעמ ךָאנ .ןבעל עשיזיֿפ סָאד יו סָאמ רערענ
 ןבעל ןבַײלב ייז ביוא ,קלָאֿפ ןשידִיי ןרַאֿפ קיטסַײג סיוא-ןברַאטש
 סעמרוט יד רַאֿפ דחּפ ןיא רעדָא סעירָאטַאמערק יד ןוֿפ ןטָאש ןיא
 רעבַײרש-שידִיי ןטימ זיא עשז סָאװ, ָאט ,ונ .ןעגנוקישרַאֿפ ןוא
 טשינ ךָאד ןענַײז ןעמוקעגמוא ?טלעװשידִיי רעד ןוֿפ םוקמוא ןכָאנ
 ןשידִיי ןוֿפ ,ךוב ןשידִיי ןוֿפ סרענעייל יד ,ןדִיי-שידִיי יד זיולב
 ןיא ,ןקירבַאֿפ ,ןטַאטשרַאװ ,ןעמָארק ןיא .סרעדייר-שידִיי יד ,טַאלב
 ,ןלוש-ָאשיצ ןיא ןוא םירדח עקיטַײצרַאֿפ ןיא ,זיולק ןיא ןוא קרַאמ
 ךָאד זיא ןעמוקעגמוא .רעטַאעט ןשידִיי ןיא ןוא ןעגניטימ ףיוא
 יד ,טלעווןוויטָאמ יד ,שידִיי ןוֿפ סָאטימ רעשירעֿפעש רעד ךיוא
 -עג טָאה סָאװ ,הלעמ לש שידִיי ןוֿפ דרעצרַאװש יד ,רעֿפסָאמטַא
 "עג ןוא טלײטעגסױא םיא טָאה ,רעבַײרש-שידִיי םעד חוּכ ןבעג

 ענעדלָאג יד ,"ןייצ ןשיװצ גנַאזעג סָאד, -- /עװקסָאמ/ רעלרעק בקעי*
 ,1971 ביבָא-לת ,159 יז ,72 'נ טײק
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 -ייא ןַא טימ ,ןטרָאג םענעגייא ןוֿפ ורמוא טימ ,סנגייא טימ טזַײּפש

 -געשזריה ןוא םָייוג ןוֿפ טלעוו ַא ןיא שידִיי ןוֿפ יניס גרַאב םענעג

 רענערָאװעגיֿבורח רעד ןיא ,טנַײה זיא עשז ּוװ .האמוט רעקיד

 רעד ןכלעוו ןוֿפ ,רעטנעצטֿפַארק רעשיטסימ רעד טָא ,טלעוושידִיי

 ןבעל רעבַײרש ַא ןעק גנַאל יװ ?הקיני ןעִיצ לָאז רעבַײרש-שידִיי

 שידִיי-עקירעמַא םעד ןיא ןטלַאהנָא ןעק גנַאל יװ ?תונורכז ןוֿפ

 -עגרעטנוא טשינ טרָאד זיא סָאװ ,טייקשידִיי ןוֿפ שדוקה חור רעד

 שדוקה חור גָאז וצ ױזַא ,ןעגנַאגעגקעװַא רעכיז רעבָא ,ןעגנַאג

 ,דנַאלסור ןיא רעבַײרש רעשידִיי רעד זיא לָאמַא ?גנוצעזרעביא ןיא

 ןטלַאטשעג עשידִיי טימ טלגנירעגמורַא ןרָאװעג ,עטיל ןוא ןלױּפ

 ןשידִיי ןטימ ,ןכָאװרעדניא ןשידִיי ןוֿפ תבש טימ ,ןטעשזוס ןוא

 "טשימעג טשינ; ךיז טָאה סָאװ ,טֿפַאשדנַאל רעשידִיי ןוא לרוג

 טרָאװ ןבירשעגנַײרַא ךיז טָאה ץלַא סָאד ןוא .רעשיױג רעד טימ

 ,טַײל עמערָא ןוא םיריֿבג ןענַײז טָא .תורוש ענַײז ןיא טרָאװ ַײב

 ,ןטסידנוב ןוא םיצולח ,ןעמעלבָארּפ ןוא סעביל טימ גרַאװגנוי

 ןוא סרעוטֿפױא ,סעקינשַאּפערָאה .גַײװש עשטנָאב ןוא לדנעמ-םחנמ

 ןוא ןעגנוטסעֿפ יו סעדַאלקס עשידִיי ,סעקינלזמילש עטמולחרַאֿפ

 ןוא םיצירּפ ,ךעלטעטש יד ןיא סענַאגַארטס עשידִיי עטביורעצ

 סטכַאנױצ-תבש ןסעגרַאֿפ סָאװ .,םיֿפּתש עטגירקעצ ןוא רעדלעוו

 ןרעטנוא שיט ןקידכעלַײק ,ןטלמוטעצ סנדיז םעד הלדֿבה ךָאנ

 ,ןײלַא רע ,איֿבנה והילא ךיוא שיט םַײב טציז .ּפמָאלצילב ןסַײװ

 -רעּפ ע"שבר רעד ,ךיז טכַאד ןוא ,רעיײג ַא ,ןַאמערָא רעשימייה ַא

 זיא סָאד .רעביטש עשידִיי ןיא רעײגנַײרַא ןַא ךיוא זיא ךעלנעז

 רעד וצ זיב יניס גרַאב ןוֿפ םענייאניא רעלַארגעטניא רעד ןעוועג

 -עג ןוא טנערבעג טָאה סָאװ ,טייקשידִיי עטכידעג קרַאטש -- לסַײװ

 וצ ןגָאז וצ ןוא ןעז וצ ןבעגעג םיא ,רעבַײרש-שידִיי ןיא ןטכיול

 -עג ןוא טקיטַײצעג ןוא טֿפרַאשעג םיא ,ןעלכיימש וצ ןוא ןרעיורט

 ,טכע ןוא םיטיגעל ןעוועג זיא ץלַא סָאד .רעבַײרש ַא רַאֿפ טכַאמ



 15 'טיל ידי רעד ןיא עכָאּפע ןַא ןופ ףוס רעד

 ןעועג ןיא סָאד .טכַאמעגכָאנ טשינ ,םענייק יב ןעִילטנַא טשינ

 ,10 *שידִיי ןעמָאנעֿפ רעד

 רעסיורג ַא רעייז ןרעװ טכַאמעג ףרַאד ,ךיז טײטשרַאֿפ ,ָאד

 עּפָארײא-חרזמ ןיא טלעוונדִיי רעד ןוֿפ ןברוח םעד ןשיוװצ לידֿבהל

 -רעמַא ץנַאג רעביא טלעוושידַײ רעד ןוֿפ עיצַאלֿפניא רעד ןוא

 זיא'ס יו .ךלהמ רעקיזיר ַא ןיא הדירי ןוא ןברוח ןשיווצ .עק

 .ײעיצַאלימיסַא ןוא ןבעל-עמרוט ןשיװצ דיישרעטנוא רעד קיזיר

 סעקירעמַא יד ןיא ןענַײז עיצַאלימיסַא ןוֿפ םי עמַאס םעד ןיא ןרָאװ

 ןוא טייקשידִיי רעטיהעגֿפױא ןוֿפ סרעטנעצ רועיש ַא ןָא ָאד ץלַא

 יו ןבעל ןדַיי ךָאד ןגעמ סעקירעמַא יד ןיא .רעגייטש-ןבעל ןשידִיי

 -סיה סָאד; זַא ,תמא עקַאט זיא'ס ןלעװ רָאנ ןֿפרַאד ייז .ןליוו ייז

 רעד ןוֿפ לרעּפ עטצעל יד זַײװכעלסיב טרילרַאֿפ םוטנדִיי עשירָאט

 םענוֿפ סרענַאקיהָאמ עטצעל יד קעװַא-ןעייג סע ןוא ןיורק רעטלַא

 ןעמ טרעה ןעיירשעג-ייו ענױזַא טָא ,11 "סנגייא ןשידִיי-לעניגירָא

 -בעה רעד ןיא ךיוא ןוא טלעוו רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןיא ךיוא ךָאד

 תודע ןענַײז רימ, .אֿפוג לארׂשי תנידמ ןיא וליֿפַא ,טלעוװ-שיער

 סע ןעוו ןבָאה רימ ןכלעוו ,סיזירק ןלַאנָאיצַאנ ןטסרעװש םעד ןוֿפ

 -עג-תולג רעקירָאי:טנזױט ייוצ רעזדנוא ןיא טבעלעגרעביא זיא

 טלעװשידַיי יד ןגָארקעג טָאה ּפַאלק ןטסערג םעד רָאנ ,12 *עטכיש

 ןוֿפ טייק רעד ןיא גניר רעטסקיטכיו ןוא רעטצעל רעד, לַײװ

 רַאֿפ רעד ןעוועג זיא טייקשידִיי רעטעװעדנוֿפעגנַײא רעקידתורוד

 "רעטנעצ רעשיעּפָארײא חרזמ רענערָאװעג ֿבורח ןגיוא ערעזדנוא

 ןעוטֿפױא ןוא ןסניֿפעג עלַא וצ רעַײטשַײב רעסיורג רעזדנוא; ןוא

 ןוא רעדניק יד ןוֿפ ץלַא טמוק ןרָאי רעגנילדנעצ עטצעל יד ןוֿפ

 "ידי יִד ןוא רעבַײרש רעשידִיי רעד ,לארשי, -- ןַאמרעמיצ-סָארג .מ

 ,174--173 'וו ,1956 א"ב ,ןדַי ןשיװצ ןדִי ,"טלעו עש

 ,"חסונ םעַײנ ַא ברע םוטנדִיי עשירָאטסיה סָאדא -- רעלגירטש יכדרמ 1
 ,1959 א"ב ,1 'ב ,טַײצ רעד טימ ןסעומש

 טיק ענעדלָאג יד ,"טנַײה ןוא לָאמַא המואה םויקא --- רעלהַאמ לאפר}?

 ,1956 ָא"ת ,58 יז ,25 'נ
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 זױלב טשינ -- :י"םינלטב עקידתילכּת ןָא ענעי ןוֿפ ךעלקינייא

 עלַא ןיא וליֿפַא רָאנ ,רוטַארעטיל רעשיערבעה ןוא רעשידִיי רעד ןיא

 ,ןעגנוכיירגרעד עלַאנָאיצַאנ ןוא עשיטילָאּפ יו ,עלַאיצָאס ערעזדנוא

 !הנידמ עשידִיי יד ,גנוכיירגרעד עטסערג יד טנכערעגנַײרַא

 ןוא ןעקנעדעגרַאֿפ וצ ֿבוח רעזדנוא זיא סע סיורג יװ זיא

 "חרזמ ןיא ןַײּפ ןכעלדנעמוא ןוֿפ עכָאּפע רעד ןוֿפ ערעל ַא ןענרעל

 ןוֿפ טײקשירעֿפעש עשידִיי יד טײגרַאֿפ סע רעכלעוו טימ .,עּפָארײא
 ןגרָאז וצ ֿבוח רעזדנוא זיא ,טלעוװנדַיי רעשיעּפָארײא-חרזמ רעד

 עיכיטס עַײנ יד ןרעװ טעוװערעקעג ןוא טלמַאזעגנַײא לָאז סע זַא

 רעַײנ רעד ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוק לָאז יז זַא ,ןבעל ןשידִיי ןוֿפ

 ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא טײקשירעֿפעש רעשידִיי ןוֿפ עכָאּפע

 -סקלָאֿפ ןטצעל רעזדנוא ןוֿפ ןרעַײֿפ יד ןשיװצ םיטילּפ יד

 רעַײנ רעד ןיא ןייגוצרעבירַא ,ןֿפלעה ןוא ,ןֿפלָאהעג ןבָאה קילגמוא

 .הֿפוקּת

 יקסנַאשזָאר לאומש

 ,1955 וירַאּפ ,ךַאנַאמלַא ,"קלָאפ ןוא רוטלוקא --- שטיװעקנַאמָאד ,ל5
 | ,10 יז



 ןגעוו יד ךיוא
 דנו-ענ ןוצ



 עדַארג םײח

 .יטניוו ןיא ןוא טכַאנ ןיא

 "םיטילּפ, ךוב ןופ

 ןגער ןיא ןוא טניוו ןיא ןוא טכַאנ ןיא

 ןגעוו יד ףיוא ךיז ןרעגלַאװ רימ

 ,ןלַאזקָאװ ןוא ּפערט ףיוא ,ןקרַאּפ ןיא

 ,ןלַאֿפ סָאװ רעטעלב עקיטסברַאה יו

 ןענַאב ףיוא ןענַאב ןוֿפ לגָאװ ןיא

 ,אנקמ ענעי ןיוש ןענַײז רימ

 -- ןּפָארט ַא רעסַאװ טשינ ןטעב סָאװ

 ןּפָאקוצ רעייז ןיוש זיא טָאג ןוא

 עַײטס עקירָאה ַא יו ,רימ רָאנ

 ,תויח עטרעגנוהרַאֿפ עזייב ןוֿפ

 ןעייר ןיא רעסַאװ רַאֿפ ןֿפמעק רימ

 ןעיירשעג-םונהיג ןוא ןטסױֿפ טימ

 ןטלַאּפשעצ למיה םעד ןליוו ןוא

 ןדלַאװג ערעטצניֿפ ערעזדנוא טימ

 ,טלקניֿפעצ רעסעמ יװ ,ןגיוא יד

 ,לקניו ַא ךיז ךרודַא-ןכערב רימ

 ןגעוװ יד ףיֹוא ךיז ןרעגלַאװ וצ

 ןגער ןיא ןוא טניװ ןיא ןוא טכַאנ ןיא !

 ןליוה עטערָאמעגסױא ףלעוו יו
 ןלוּפ ןוֿפ רעטכעט יד ןוא ןיז יד

 ןסקָאװרַאֿפ זָארגּפמוז יד יװ דרעב טימ



 19 דנו"ענ ןופ ןגעו יד ףיוא

 ןסקָא יד יו דליוו ןוא ןקָארשרעד

 -- הטיחש ןוֿפ .ךיז סױרַא-ןסַײר סָאװ
 :עטיל ןֹוֿפ ןֿפָאלטנַא ןענַײז רימ
 ,ןגיוא יד ןיא טנוה רעזָאלמיײיה ַא

 ,ןגיובעג ענִיַארקוא טלקַאװ סע

 ןבָאה -סָאװ םיֿבושי ןגָאלק'ס ןוא
 ןבָאר עקיַײרש יו ,ןטכענ זדנוא

 -- רעביטש ערעייז ןוֿפ ןבירטעג |

 ,רעבירַא טינשטיוט רעד זיא ייז ךיוא

 ,ןסָאגרַאֿפ עילַאװכ יד טָאה ייז ךיוא

 ,ןסָאלשרַאֿפ םערוטש ןיא ןעשזדנָאלב א

 - .ןגיּפשעג רענייטש טָאה- ןַאמעינ רעד
 ,ןגיװרַאֿפ טשינ ןָאד רעד .זדנוא ליוו'ס- ןוא

 ערַאמַאס רעטלַאק רעד זיב קסנימ ןוֿפ
 ,ערַאמכ ערעטצניֿפ .ַא -- ןעיצ רימ
 ,רימָאטישז טנגעגַאב ענליוו .טָאה'ס

 ,רעמָאי ןיא ןעײגרַאֿפ עדייב ןוא
 ,עטייווצ סָאד ףיוא סנייא ענעכָארברַאֿפ -

 ,עטײנשרַאֿפ .רעריביס ןגעוו ףיוא = -

 עװַאטלָאּפ ןוא ..קסנַאירב ,עקנירעמשז ןוֿפ;.
 ,עװַאל עקיילג ַא -- ןצײלֿפ רימ
 . ןעמַאצ עלַא ךרודַאןסַײר ןוא

 . ןעמסרַאֿפ למיה םעד ןלעװ רימ = |
 /.  אֿפוג עקידנּוװ ערעזדנוא טימ
 . =- ןֿפור ןוא למיה םוצ ןעַײרש סָאװ |

 ;ןענָאלַאשע .טכַאנ ןיא .ןגָאלק'ס ןוא

 | ןענָאמ ןובשח-טולב םעד טעװ רעװ ָא
 .ףגעוו יד ףַיוא טסימ -- טרעוֶו סָאװ ְבַײל רַאֿפ .|

 ..ןגער ןיא ןוא טניוװ ןיא ןוא טכַאנ ןיא

= 6 
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 ףרָאדנעשַא לארשי

 לרוג

 טנעמגַארפ

 וצ ךיז ידּכ ,סַאג ןיא סױרַא עדייב ייז ןענַײז ירֿפ רעד ןיא

 "עג טָאה טרָאד ןוא ָאד .המחלמ רעד טימ טלַאה'ס יװ ,ןסיוורעד

 רעקיטש טימ ןטָאשרַאֿפ ןעוועג ןענַײז ןרַאוטָארט יד .זיוה ַא טנערב

 ןסַײרֿפױא יד ךרוד ןלַאֿפעגסױרַא ןענַײז סָאװ ,ןביוש יד ןוֿפ זָאלג

 סָאטױא עשירעטילימ ןרָאֿפעג ןענַײז ןסַאג יד רעביא .סעבמָאב ןוֿפ

 ןעמ טָאה ןטכענ לַײװ ,ןסיש םוצ עטיירג רעװעג-ןענישַאמ טימ

 ןוֿפ ןוא רעכעד יד ןוֿפ רעטילימ ןקידנטערטּפָא ןֿפױא ןסָאשעגּפָארַא

 -עגֿפױא ןבָאה דנַאלסור ןוֿפ ןשטנעמ ענעמוקעג יד .רעטצנעֿפ יד

 ערעייז ןוא רעדניק ןוא רעבַײװ ערעייז סָאטױאטסַאל ףיוא ןדָאל

 רעד וצ .קירוצ ףיוא געוו ַא טכוזעג רעלענש סָאװ ןוא ,ןכַאזבוטש

 ךיז ןבָאה ,טָאטש רעד ןוֿפ סױרַא-טריֿפ סָאװ ,סַאג רעװָאקַאשטיל

 ףיוא ךעלקעּפ טימ סרענױװנַײא עקיטרָא הנחמ ַא סוֿפ וצ ןגיוצעג

 סָאװ ,םעד ץוחַא .ןדַיי זיולב ןעוועג טעמּכ ןענַײז סָאד .סעציילּפ יד

 טשינ ייז ןבָאה ,טָאטש רעד רעטניה אנוש רעד ןקָארשעג טָאה ייז

 רעד ןוֿפ ,קינייװעניא ןוֿפ אנוׂש םעד רַאֿפ טַאהעג ארומ רעקינייװ

 ןַא ןוֿפ ןרעװ וצ טעגרהעג ןעוועג טיירג זיא רעדעי .אֿפוג טָאטש

 רעבָא .,דלַאװ ַא ןיא ,ףרָאד ַא ןיא ,געוו ןֿפױא רעױּפ ןטנַאקַאבמוא

 םיא טימ ,גנַאל ןרָאי טנעקעג טָאה רע ןכלעוו ,ןכש ַא ןוֿפ טשינ

 ךיז ןבָאה רעדניק סנעמעוו ןוא .,זיוה ןייא ןיא טניוװעג ןעמַאזוצ

 ענַײז טימ םענייא ןיא ןעגנַאגעג יצ ,טליּפשעג ענַײז טימ ןעמַאזוצ

 .לוש רעקיבלעז רעד ןיא

 ןָאטעג גָאז ַא ןוא ןֿפָאלעגכרוד זיא רעצעמע סעּפע

 !ףױהנַאב רעניוו ןֿפױא ןיוש ןענַײז ןשטַײד יד --
 וצ טגָאזעג ןוא טלעטשענּפָא לָאמ ַא טימ ךיז טָאה רעברַאֿפ

 :ןעלחר
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 !?טסרעה וד --

 :ץרַאה םעד רַאֿפ טּפַאכעגנָא ךיז טָאה לחר

 !טָאג ,ָא --

 :טרעטיצעג ןצנַאג ןיא טָאה רעברַאֿפ

 ןיא ?בוטש סעמַאמ רעד וצ טרָאד ןוֿפ ןעד זיא לֿפױװ ---

 ןוא רעטסעווש יד ,עמַאמ יד ןַײז ןיוש ןענעק םורַא טונימ עכעלטע

 !טנעה עשישטַײד ןיא רעדורב רעד

 ןעמונעג םיא ןוא טנעה יד רַאֿפ טּפַאכעגנָא םיא טָאה לחר

 :ןּפעלש

 ןעמוק ךיוא דלַאב ןענעק ייז !ןענַאד ןוֿפ ןֿפױלטנַא רימָאל --

 !ןֿפױלטנַא רימָאל .רעהַא

 טנגעזעג טשינ וליֿפַא ךיז בָאה ךיא .וטסדער סָאװ רעבָא --

 :ןעמַאמ רעד טימ

 ןענַײז ןשטַײד יד .ךיז רעלקַאב ?ןייג ןיהַא טסליוו וד ןוא --

 ..רעטַײװ ךָאנ רשֿפא ןוא ףױהנַאב ןֿפױא ןיוש ךָאד

 .ךיז ַײב טרָאּפסַאּפ םעד טשינ ךיוא בָאה ךיא --

 ?טנעמוקָאד ןרעדנַא םוש ןייק ןוא --

 -רַאֿפ ןלענָאיסעֿפָארּפ ןוֿפ עיצַאמיטיגעל ַא רָאנ בָאה ךיא --

 .ןייא

 | .ןַײז גונעג טעוו'ס --

 ,םיטילּפ הנחמ רעד ןיא ןענוֿפעג ךיז עדייב ייז ןבָאה דלַאב

 .סַאג רעװָאקַאשטיל רעגנַאל רעד רעביא ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ

 רעטניה ןסַאג יד ףיוא טקוקעגמוא ךיז רעברַאֿפ טָאה לָאמ סעדעי

 טֿפױלטנַא רע .ייז טימ ןענעגעזעג טלָאװעג ךיז טלָאװ רע יו ,ךיז

 רע ּוװ ,ןרָאי ליֿפ ױזַא טניווועג טָאה רע ּוװ ,טָאטש רעד ןוֿפ טציא

 םעד רעביא רע טזָאל ָאד .טבילעג ,טקנעבעג ,ןטילעג ,טעברַאעג טָאה

 -סעווש יד ןוא רעדירב יד ,ןעמַאמ יד ןוא םלוע-תיב ןֿפױא ןטַאט

 ַא וט, :טגָאזעג םיא טָאה ץרַאה סָאד .הנּכס רעסיורג ןיא רעט

 רעמ ןיוש יז טסעװ וד לַײװ ,קוק ַא רָאנ ,טָאטש רעד ףיוא קוק

 ,"רעדיוו ןעז טשינ רעמ לָאמ ןייק ןיוש ,ןעז טשינ
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 הנחמ יד זיא טָאטש רעד רעטניה סרעטעמָאליק עטשרע יד

 לָאמ ַא סָאװ יז זיא רעטעּפש .עגנַאל ַא ןוא עסיורג ַא ןעוועג

 דימ ןבױהעגנָא ןבָאה לייט ַא .ןרָאװעג רערעטיש ןוא רענעגיוצעצ

 ןענַײז סָאװ ,לחר ןוא רעברַאֿפ .קילעטשרעטניה ןבַײלב ,ןרעוו וצ

 -עגּפָא טשינ זיולב טשינ ןענַײז ,אׂשמ טימ ןעוועג טרעװשַאב טשינ

 רַאֿפ םיטילּפ ךס ַא טגָאיעגרעביא וליֿפַא ןבָאה רָאנ ,ןענַאטש

 יד ףיוא קעּפ יד טימ ןשטנעמ יד ףיוא טקוקעג טָאה רעברַאֿפ .ךיז

 יז ןּפעלש סָאװ .ןײטשרַאֿפ טנעקעג טשינ ללכב ייז ןוא סעציילּפ

 םיא ךיז טָאה'ס ?ןּפעלש וצ ױזַא סָאד העדב ייז ןבָאה גנַאל יו ןוא

 -- םיצֿפח עלַא ןוֿפ .רעטנוא-טייג טלעװ עצנַאג יד זַא ,טכַאדעג

 טרילרַאֿפ ץלַא .ריּפַאּפ -- טלעג ןימ ןדעי ןוֿפ ןוא ךעלעברעש ןרעוו

 יי . .טרעװ יד

 רעד .לטעטש שידִיי ַא ןיא ןעמוקעגנָא ייז ןענַײז וצ-טנוװָא|

 ןליבָאמָאטױא עשירעטילימ טימ טלוֿפעגרעביא ןעוועג זיא קרַאמ

 ןסָאלשַאב ךס ַא ןבָאה ָאד זַא םינּפ ַא .םיטילּפ ןוֿפ ןרוֿפ טימ ןוא

 ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז ןבָאה לחר ןוא רעברַאֿפ .ןקיטכענוצרעביא

 ןעוועג ןענַײז עדייב .טורעגּפָא ךיז ןוא ןרוֿפ יד ןשיווצ דרע רעד

 ןַא .ץרַאה סָאד טשלחעג ךָאנ טָאה ןעלחר רעבָא ,געוֶו ןוֿפ ךיִמ

 ןזָאל וצ ךיז רעדיוו טיירג זיא יז ןוא ,לרעקוצ ַא שטַאכ ,עלעפע

 יז רע טָאה ,דימ רעייז ןעוועג זיא יז יו ױזַא .ןַײרַא געוו ןיא

 לטעטש ןרעביא טזָאלעג ןיילַא ךיז ןוא קרַאמ ןֿפױא טזָאלעגרעביא

 ןסע וצ סעּפע ריא רַאֿפ ןעניֿפעג וצ

 .זיא'ס ןוא ןענַאלּפָארע ןוֿפ ןשיור ַא טרעהעג ךיז טָאה םעצולּפ

 עסיורג ַא ןרָאװעג זיא קרַאמ ןֿפױא .עבמָאב עטשרע יד ןלַאֿפעג

 ןענַײז דרעֿפ יד .ןֿפױלטנַא וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ןשטנעמ יד .הלהב

 ַא ןעועג ןיא קרַאמ רעד .ןגָאי וצ ןבױהעגנָא ןוא ןרָאװעג דליוו

 "וצ ךיז ןבָאה ,ןענישַאמ ןוא דרעֿפ ,ןשטנעמ ,ץלַא ןוא רעניילק

 טריֿפעג ןבָאה ךעלסעג עכעלטע .טרעטנָאלּפרַאֿפ ןוא ןגָאלשעגֿפונ

 עגנע ןוא עלָאמש ןעוועג רעבָא ןענַײז ייז ,קרַאמ םעד ןוֿפ סױרַא
 ,עבמָאב יד ןלַאֿפעג זיא'ס תעב .ןרָאװעג טּפָאטשרַאֿפ דלַאב ןענַײז ןוא
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 .ךַײלג ךיז טָאה רע .לסעג ןקיטַײז ַא ןיא ןענוֿפעג רעברַאֿפ ךיז טָאה

 עטייווצ ַא ןלַאֿפ טרעהעג טָאה רע .דרע רעד ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא

 עכעלטע .ןדָאב ןיא ןבָארגעגנַײא ךיז לגענ יד טימ ןוא עבמָאב
 קנַאדעג ַא זיב ,קערש ןוֿפ זָאלטסּוװַאב יו ןגעלעג רע זיא טונימ

 .ךיז זומ רע ?ָאד רע טוט סָאװ :חומ ןיא טצילבעגכרוד םיא טָאה

 ןעז ,ןכוזֿפױא יז זומ רע .קרַאמ ןֿפױא ןעלחר וצ ןרעקמוא קירוצ

 !טכַאמ יז סָאװ

 טרָאד ,קרַאמ םוצ ןייג ךיז טזָאל ןוא ףיוא-טייטש רעברַאֿפ

 זיא עבמָאבדניצ ַא .ביײהנָא םַײב יו רעטצניֿפ ױזַא טשינ ןיוש זיא

 לסיב ַא ןטכַײלַאב ןעמַאלֿפ ןוֿפ ןַײש יד ןוא זיוה ַא ןיא ןַײרַא

 יז טָאה רע ּוװ ,טרָא םעד ףיוא יז טכוז רע .םורַא חטש םעד

 "ולחר ,לחר; :טֿפור רע .ָאטשינ רעמ טרָאד זיא יז -- טזָאלעגרעביא

 ןוֿפ ןצכערק ַא רָאנ ךיז טרעה'ס .טשינ םיא טרעֿפטנע רענייק --

 ןוא עטעדנּוװרַאֿפ יד רעביא ּפָארַא ךיז טגייב רע .עטעדנּוװרַאֿפ

 -עג טשינ יז ןעק רָאנ ,טכוז ,טכוז ,ָאד ןגיל סָאװ ,םיֿפוג עטיוט

 .ןעניֿפ

 ַא ןענַאד ןוֿפ טַײװ טשינ ָאד ךיז טניֿפעג יז זַא ,ןַײז ןעק

 טירט טרעדנוה עכעלטע זיולב זַא ,ךעלגעמ .עצנַאג ַא ,עקידעבעל

 רעד ןיא ןָאט זָאל ַא רָאנ ךיז ףרַאד רע .םיא ןוֿפ ּפָא יז ןדייש

 .יז טנגעגַאב רע ןוא -- סקניל ףיוא יצ ,סטכער ףיוא ,גנוטכיר

 ,ךעלגעמ ןוא .דָאזיּפע רעקיטכיוו:טשינ ַא זיולב ןבַײלב טעװ ץלַא

 ןוא עבמָאב ַא ןֿפָארטעג יז טָאה'ס זַא ,רעמ טשינ טבעל יז זַא

 רעווש יז זיא'ס זַא ,ױזַא ןסירעצ יז טָאה עבמָאב יד זַא ,טעגרהרעד

 טשינ רעמ לָאמ ןייק ןיוש יז טעװ רע ןוא ןענעקרעד וצ וליֿפַא

 רע .ןעוועג גנוי ױזַא ךָאנ זיא יז ,ייוו רעייז ,ייוו םיא טוט'ס .ןעז

 ,טבעל יז ביוא רָאנ .ןבעל לָאז יז זַא ,ןָאטעג סָאװ טסייוו רעוו טלָאװ

 ,רעברַאֿפ ?ןדניװשרַאֿפ זיא יז סָאװ ,ןדירֿפוצ טשינ רע זיא יצ

 ַא ,לוע ןַא ךיז ףיוא טַאהעג וטסָאה רעִירֿפ !ןילַא ךיז רעֿפטנע

 .רעסעב זיא טַײצ ַאזַא ןיא .ןדנובעג ןעוועג וטסיב רעירֿפ .תוֿבייחתה
 עניילק טימ תונּכס ןעמוק ןענעק'ס .שטנעמ רעַײרֿפ ַא ןַײז וצ
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 "כרוד ייז ךרוד ךיז ןעגנילעג רשֿפא ךָאנ טעװ םענייא ;ןטלַאּפש

 טסיב וד ,הדומ ךיז ַײז .רעווש וצ ןַײז טעוװ ייווצ רַאֿפ -- ןטַײרוצ

 לָאמ סעדעי ביל טסָאה וד ,ןבעל ןרַאֿפ ארומ טסָאה וד ףדחּפ ַא

 טגניווצ יז .טשינ טזָאל -- ױרֿפ ַא רעבָא .ןריטרעזעד וצ םיא ןוֿפ

 ..?ןרעבָארעד ,ןֿפמעק ,ךיז ןעלגנַאר וצ ךיד

 טימ ךיז ליוו ןוא ביל יז טָאה רע !תמא טשינ זיא'ס ,ןיינ

 !לוע ןַא םיא רַאֿפ יז זיא טַײצ ַאזַא ןיא זַא ,טגָאז רעוו .ןעז ריא

 -ָאנ ַא ךיז ןבענ ןבָאה טשרע ןעמ ףרַאד טַײצ ַאזַא ןיא ,טרעקרַאֿפ

 -ַאב רעטסעב רעד !ןעז יז זומ רע .ןעז יז ליוו רע .ןשטנעמ ןטנע

 זיא ןוא הנּכס םוש ןייק טימ טנכערעג טשינ ךיז טָאה רע :זַײװ

 יז רעבָא רע ןעק גנַאל יװ .קרַאמ ןֿפױא ןכוז יז ןֿפָאלעג ךַײלג

 ןעק ןרעװ קיטכיל טעוו'ס ןעוו ,ירֿפ רעד ןיא זַא ,ךעלגעמ ?ןכוז

 רָאט רע :טנעָאנ רעייז ןיוש רעבָא ןענַײז ןשטַײד יד .ןעניֿפעג יז רע

 רעד ןיא זיא רע ,ןּפַאכ םיא ןלעװ ייז .טכַאנ רעביא ָאד ןבַײלב טשינ

 ךיוא רע זומ טציא ,רעדורב םעד ןוא ןעמַאמ רעד ןוֿפ קעװַא ירֿפ

 זַא ,טרעשַאב םיא זיא ױזַא זַא ,סױא-טזַײװ .ןעלחר ןוֿפ קעװַא

 .ןיילַא ןבַיײלב וצ זיא לרוג ןַײז

 -רעטצניֿפ רעד בילוצ .ןייג רעטַײװ טזָאלעג ךיז טָאה רע ןוא

 טשינ םיא ןלָאז ןרעױּפ עשיניַארקיױא יד זַא ,ארומ רַאֿפ ןוא שינ

 ןכלעוו ףיוא ,געוו םעד טימ ןייג וצ טימַאב ךיז רע טָאה ,ןלַאֿפַאב

 -טע .ןעקנַאט ןוא ןליבָאמָאטױא עשירעטילימ יד ןרָאֿפעג ןענַײז'ס

 טקרעמַאבמוא ןּפַאכוצֿפױא ךיז ןעגנולעג וליֿפַא םיא זיא לָאמ עכעל

 רעבָא .געוו קיטש ַא ןרָאֿפּפָא ןוא ָאטױאטסַאל ןשירעטילימ ַא ףיוא

 רעדיו ךיז טזמעג רע טָאה ,ןרָאװעג רעקיטכיל זיא'ס רָאנ יו

 .סוֿפ וצ ןזָאל

 ,לָאּפָאנרַאט ןייק --- טייג רע ןיהּוװ טסּוװעג רָאלק טָאה רע םגה

 -עמָאליק טרעדנוה רעביא ךָאנ ןענַארַאֿפ ןענַײז טָאטש רעד וצ ןוא

 סעּפע ליצ ַא רַאֿפ טכַאמעג ךיז לָאמ סעדעי רע טָאה -- סרעט

 -עג רע טָאה ,לדלעוו ַא ןענַאטשעג זיא טנָאזירָאה םַײב .שרעדנַא

 טנָאזירָאה םַײב .רעמייב עטשרע יד וצ ןעמוקוצ זומ ךיא :טרעלק
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 וצ ןעמוקוצ זומ ךיא :טרעלקעג רע טָאה ,ףרָאד ַא ןעזעג ךיז טָאה

 טָאה ,ךַײט ַא ןעזעג רע טָאה סנטַײװ רעד ןוֿפ .סעטַאכ עטשרע יד

 ליצ ןַײז יו ךַײלג .קירב יד ןייגרעבירַא זומ ךיא :טרעלקעג רע

 יצ ,ףרָאד סָאד ,לדלעוו סָאד ןכיירגרעד וצ ןעוועג זיולב טלָאװ

 ,חטש םעד ןעמעננַײא ןייא ןיא ןטלַאהעג רע טָאה ױזַא .ךַײט םעד

 ןענעקירט ןטױלּפ יד ףיוא .קיטנוז זיא'ס .ףרָאד ַא ןיא רע זיא טָא

 ןייק טשינ .שעוו ךיז טלטניוו קירטש ענעגנָאהעצ רעביא .ּפעט ךיז

 ןעגנילק ךעלדירֿפ רָאנ ,הנּכס ַא ןָארגָאז ןוא ןעיָאו סענעריס

 ןרענָאג ןוא זדנעג ןעמיווש לכַײט ןרעביא .רעקעלג-רעטסיולק

 ךיז טזָאל רע ,ןַאלּפָארע רעשישטַײד ַא ךיז טזַײװַאב למיה ןרעביא

 יז ,טשינ ךיז ןקערשרעד ןרעױּפ יד רָאנ ,קירעדינ ץנַאג ּפָארַא

 -- ןעּפעשט טשינ ףרָאד שינִיַארקוא ןַא ןלעוװו ןשטַײד יד :ןסייוו

 ,ךיז טכַאד ,טייג טָא .ןדִיי יד ןוא סעקיװעשלָאב יד רָאנ ןעניימ ייז

 יידיי ַא עקַאט

 ,קיװעשלָאב רעשידִיי ,שטַײד םעד רַאֿפ טסֿפױלטנַא וד --

 !ןגָאירעד יו ַײס ךיד טעוו שטַײד רעד

 ןרעה ןטַײז עלַא ןוֿפ .ןייטש ַא ןֿפָארטעג ןיוש טָאה ןרעברַאֿפ

 ןסַײרעצ ךָאנ םיא ןעק ןומה רעד .ןעַײרעלדיז ןוא ןעיירשעג ךיז

 טשינ וליֿפַא ךיז טקוק רע רָאנ ,רענייטש ךָאנ םיא ןעִילֿפ סע

 !ייז ןוֿפ רעטַײװ ץלַא ,רעטַײװ ץלַא ,םוא

 ַא ,סעקנָאל ,רעדלעֿפ .,ּפָארַא גרַאב ,ףױרַא-גרַאב רעדיוו ןוא

 זיא .טנערב לוש ַא ,לטעטש שידִיי ַא ,ףרָאד ַא ,לכַײט ַא ,לדלעוו

 ?ןדנוצעגרעטנוא יז ןבָאה ןרעױּפ יד יצ עבמָאב ַא ןַײרַא ריא ןיא

 טציא ?למיה םוצ ףױרַא טריֿפעג יז טָאה תוליֿפּת עשידִיי לֿפיװ

 ףיוא ,ךעלרוֿפ ךיז ןּפעלש סע ,ןעמַאלֿפ ןיא ףױרַא ןיילַא יז טגַײטש

 יד ןעייג ךעלרוֿפ יד ךָאנ .ןכַאז ,רעדניק ,רעבַײװ -- ךעלרוֿפ יד

 ייז .ייוצ יצ העש ַא םּתסֹמ -- ?ױזַא ייז ןעייג גנַאל יו .רענעמ

 ןוֿפ ךָאנ ןעגנַאגעג ןטלָאװ ייז יו יֹױזַא סיוא רעבָא ןיוש ןעעז

 ,טלעטשעגּפָא טשינ טלָאמעד ןוֿפ ךיז ןוא ןברוח ןטשרע
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 טשינ ללכב ןענַײז ןגעװ יד .ןגער ַא ןייג ןָא-טבייה'ס

 -ער לָאזס ,ןעועג גונעג .טכַײלגעגסױא טשינ ,טרענייטשעגסיוא

 זיב .ןעמּוװשעצ ךיז טָאה געו רעד ןוא העש עבלַאה ַא ןענעג

 ַא ךיז רע טּפעלש טציא ןֿפָאלעג יו טעמּכ רעברַאֿפ זיא רעהַא

 י"יטש טּפעלקעגוצ ךיז ןבָאה ךיש יד וצ .ןגער ןוֿפ רעטקייוועגכרוד

 רעקימייל ַא ןָא ךיז טבייה'ס .גנַאג םעד ןרעװשַאב ןוא עטָאלב רעק

 ןלַאֿפעגנַײרַא זיא סָאװ ,גילֿפ ַא יו סיוא-טעז רעברַאֿפ ןוא ןדָאב

 .סױרַא טשינ ןעק ןוא ךיז טסַײר ,ךיז טלגנַאר ,ריּפַאּפ ןקיּפעלק ןיא

 רעייז ךיז ןּפעלש ייז .לגנִיי ַא טימ ױרֿפ ַא טייג םיא רַאֿפ

 ןקעטש ַא טימ ןעמונעגכרוד קַאזקור ַא עדייב ןגָארט ייז .ךעלעמַאּפ

 .טמַאלֿפ םינּפ סָאד .טלטַאּפעצ ןענַײז ױרֿפ רעד ַײב רָאה עיורג יד

 טָאה רע ,ןרעװסַאהַא רעדליב ףיוא ןעזעג לָאמ ליֿפ ןיוש טָאה רע

 לָאמ ןייק זיא סָאװ רַאֿפ .ןַאמ ַא יו קידנעטש ןעזעג רעבָא םיא

 עשידִיי ַא יו ןרעװסַאהַא ןלָאמ וצ רעלָאמ ַא ןלַאֿפעגנַײא טשינ

 עשידִיי עקידנרעדנַאװ קיביײא ןַא .וצרעד דניק ַא טימ ךָאנ ןוא ױרֿפ

 ?ןַײז רעשיגַארט ךָאנ ןעק סָאװ .דניק ַא טימ ױרֿפ

 ׁשידֵיי ַא טדער יז .ןדייר וצ ןָא ריא טימ טבייה רעברַאֿפ

 עיצילַאג ןוֿפ טמַאטש יז .רעטרעוו עשישטַײד ךס ַא טימ טשימעג

 ךיז יז טָאה טרָאד .ןילרעב ןייק ןעמוקעג דניק ַא יװ ךָאנ זיא ןוא

 רעלטיה רָאנ יו .דניק סָאד ןריובעג ,טַאהעג הנותח ,טנרעלעג

 ןוא טריטסערַא ןַאמ םעד ןעמ טָאה ,טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג זיא

 ןוֿפ ,ןיו ןייק דניק ןטימ ןֿפָאלטנַא זיא יז .וַאכַאד ןייק טריֿפעגּפָא

 .גרעבמעל ןייק עשרַאװ ןוֿפ ,עשרַאװ ןייק גָארּפ ןוֿפ ,גָארּפ ןייק ןיוו

 .ןיהּוװ טשינ ןײלַא טסייוו יז ?ןיהּוװ .גרעבמעל ןוֿפ יז טֿפױל טציא

 ,ןשטַײד יד ןוֿפ רעטַײוו יבַא

 ַא לָאז יז ידּכ ןקעטש ןוֿפ קע םעד ןעמעננָא ליוו רעברַאֿפ

 ןיוש זיא רע ביוא .טשינ טזָאל יז רָאנ ,טנַאה יד ןעורּפָא לסיב

 ריא סָאװ םעד ,קע ןטייווצ םעד ןעמעננָא רע לָאז ,ךעלטנַײרֿפ ױזַא

 סָאװ ,דניק םערָא .דימ רעייז יאדװַא ןיוש זיא רע .טלַאה לגניי

 !ןטילעגנָא ןיוש ךיז טָאה סָאד
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 .רעד רעברַאֿפ טָאה סָאד .ןרָאװעג רעדימ ץלַא זיא ױרֿפ יד
 ךיז לָאז רע ,ןטעבעג םיא טֿפָא וצ טָאה יז סָאװ ,םעד ןיא טנעק
 ןוֿפ ןוא רעטכער רעד ףיוא רעקניל רעד ןוֿפ ,טנעה יד טימ ןטַײב
 -נט ןרעוו ןביוהעגנָא טָאה'ס .רעקניל רעד ףיוא רעטכער רעד
 עטשרע יד ןזיװַאב ךיז ןבָאה'ס ,ןלַאֿפעגוצ זיא טכַאנ יד .רעלעק
 טגָאזעג ,ןייטש ןבילבעג ױרֿפ יד זיא ָאד .לֿפרעד ַא ןוֿפ סעטַאכ
 ןקיטכענוצרעביא העדב טָאה ןוא דימ רעייז זיא יז זַא ,ןרעברַאֿפ
 רעטַײװ ןזָאל ךיז ירֿפ רעד ןיא ןוא ןעורּפָא ךיז ,רעיוּפ ַא ַײב
 .געוו . ןיא

 ַא ַײב ןקיטכענוצרעביא טשינ טנרָאװעג יז טָאה רעברַאֿפ
 רעדלעוו יד ןיא ןרעױל ןרעיוּפ יד זַא ,טרעהעג טָאה רע .רעױּפ

 ןוֿפ טסייוו רע .ןשטַײד יד ןוֿפ ןֿפױלטנַא סָאװ ,ןדִיי יד ןענעגרה ןוא
 ןייגכרוד םַײב טכַאמעג םיא ןבָאה ייז םינּפ-תלבק רעסָאװ ,ןײלַא ךיז
 ,טכַאנ רעביא ייז ַײב ןבַײלב וצ זיא רעכעלרעֿפעג ךָאנ .רעֿפרעד יד
 ,קַאה ַא טימ ןענעגרהרעד ןדִיי םעד ייז ןענעק ףָאלש ןטימ ןיא
 ןקָאל ,לַאֿפ ריא ןיא ,ךָאנ ייז ןעק ןדִיי ַא וצ האנׂש רעד רעסיוא
 תורצוא ןַא רַאֿפ סָאװ טסייו רעװ ,ןעניימ ןענעק ייז .קַאזקור רעד
 ,םיא ןיא ןגיל'ס

 טליֿפעג טָאה יז .געוו םַײב ןייטש ַא ףיוא ןסעזעג זיא ױרֿפ יד
 ןיא טשינ זױלב טשינ זיא יז רעבָא ,טכערעג זיא רעברַאֿפ זַא
 ןעוועג חוכב טשינ רָאנ ,רעטַײװ טירט ַא ןכַאמ וצ ןעוועג דנַאטש
 ןקילב עטלֿפײװצרַאֿפ טימ טקוקעג טָאה יז .ןבײהוצֿפױא ךיז וליֿפַא
 ;טגָאזעג ןוא לגנִיי ריא ףיוא

 ,ןייג וצ טֿפַארק ןייק טשינ רעמ טָאה רעטומ ןַײד ,סנַאה --
 טימ רעטַײװ ןייג טסעוו וד ןוא ןבַײלב ךיא לעװ טכַײליֿפ ..,טכַײליֿפ
 ..ןענעגעגַאב ךָאנ ךיז ןלעװ רימ ...רעה ןביל םעד

 ,ןייועג ַא טימ סױרַא זיא לגנִיי סָאד
 . !ריד טימ בַײלב ךיא !רעטומ ,ןיינ ---
 .;ךיז וצ טקירדעגוצ םיא טָאה רעטומ יד
 ...עהַיײצרעֿפ --
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 :טדנעוועג עלַײוװ ַא ךָאנ ךיז יז טָאה ןרעברַאֿפ וצ ןוא

 -- זיב ..ןבַײלב ָאד ןלעװ רימ .רעה ןַײמ ,ךַײא קנַאד ךיא ---

 ..ןגרָאמ םעד זיב
 יו ,ךעלעמַאּפ ןעגנַאגעג זיא רע .,ןעגנַאגעגקעֿפַא זיא רעברַאֿפ

 רע .טקירדעג םיא טלָאװ קַאזקור םענוֿפ טסַאל ערערעווש ַא ךָאנ

 .טלעטשעגּפָא טשינ ךיז טָאה רע רעבָא ,קידלוש טליֿפעג ךיז טָאה

 "עג רעטַײװ זיא רע רָאנ ,רעטעררַאֿפ ַא יו טליֿפעג ךיז טָאה רע

 רע ןעו טשרע .ןקוקוצמוא ךיז טַאהעג ארומ טָאה רע .ןעגנַאג

 רעטַײװ טירט טרעדנוה עכעלטע לגרעב ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא

 ךָאנ זיא רעטומ יד .טַײז רעייז וצ טיירדעגסיוא ךיז רע טָאה ,ייז ןוֿפ

 ןוא ריא רַאֿפ טינקעג טָאה לגנִיי סָאד .ןייטש םעד ףיוא ןסעזעג ץלַא

 ,ךיז וצ טקירדעגוצ םיא טָאה יז

 לעגיּפש והיעשי

 ּפעק ערעזדנוא ןגייל רימ ןלעוװ ווו

 .לוש עטצעל יד טָאטש ןיא טנערב'ס .טכַאנ

 .ּפערט עטצעל יד טָאג וצ אנוׂש רעד טָאה'ס ןדנוצעגנָא

 ףגעוורעמעד ףיוא סעקינדנו-ענ עלַא טימ ,ייז טימ ייג ךיא

 ?ּפעק ערעזדנוא ןגײלקעװַא טנַײה רימ ןלעוו ּווװ ---

 ,ןזיולק עטלַא ןעִילט'ס .ךעלטעטש יד ןיא ןענערב ןלוש עטצעל יד

 .ח"ּת תריזג ןוֿפ קערש יד טציא ךָאנ טציז ןעלקניוו יד ןיא ּוװ

 ,ענעבירטרַאֿפ יד עלַא טימ ,טָאג ,ךיא לעװ ּוװ ---

 ?טכַאנ ַײב טנַײה ּפָאק םעד ןגײלקעװַא

 .ןזיולק עטלַא ןענערב'ס .ןענערב ןלוש עטצעל יד ,טשינ ץעגרע ןיא

 .ּפערט ענרעצליה עטצעל יד סיוא-טייג ׁשַא ןטיור ןיא

 ,סעקינדנו-ענ עקילייה עלַא ןוֿפ טָאג ,ָא

 ?ּפעק ערעזדנוא ןגייל טכַאנ ַײב טנַײה רימ ןלעװ ּוװ
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 שטיווָאלַאגעס .ז

 "טירט עטנערבעגע ןופ

 ןטסילַאנרושז יד ןופ גוצ רעד

 רעד רעטנוא עשרַאװ ןוֿפ ןעמוקַאבסױרַא ךיז טָאה גוצ רעזדנוא
 -טינעז רעד ןוֿפ ַײרעסיש רעד רעטנוא ,סעבמָאב ןוֿפ ַײרעקַאנק
 -ירָאה ןטַײװ ,רעדלעוװ ,רעדלעֿפ רימ ןבָאה ןעזרעד ןוא ,עירעליטרַא
 יד ,טקוקעגסױרַא ןוא רעטצנעֿפ ַא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןעמ .טנָאז
 ןגױא יד טדנעלבעג טָאה ןגרָאמירֿפ-טסברַאה םעד ןוֿפ טייקיטכיל
 -עג ךיא בָאה קירוצ ןרָאי ךס ַא טימ .טסברַאה רעשילױוּפ רעד
 ןוא רעקיטירק-טסנוק ןשינעילַאטיא ןַא ןוֿפ גנובַײרשַאב ַא טנעייל
 טסברַאה ןטסנעש םעד זַא ,טלייצרעד טרָאד טָאה רע .רעדנזַײר
 עקיזָאד יד טָאה רע ,ןלוּפ ןיא ןענוֿפעג רע טָאה טלעוו רעד ןיא
 עֿפיט טָאה טסברַאה רעשילױּפ רעד .טמירעג קרַאטש טייקנייש
 ,ץַאלּפ רעשיֿפַארגָאעג סָאד טמיטשַאב זיא וצרעד םרוג .טייקנייש
 .םרוג .עּפָארײא ןיא ֿברעמ ןוא ןוֿפצ ןשיוצ טמענרַאֿפ ןלױּפ סָאװ
 -עס יד .טגָאמרַאֿפ ןלױּפ סָאװ ,טײקידלַאװלוֿפ יד ךיוא זיא וצרעד
 . ,טסברַאה רעד טמוק .רעמייב עטרעטעלבעג ןוֿפ עֿפש יד ,רעד
 .טיורקיטולב זיב ןרילָאק ײלרעלַא טימ ןליּפש רעמייב יד ןעמענ

 ףטשרע יד טימ ןעמַאוצ ןענַײז טסברַאה ןקיטציא ןיא ןוא
 ,ענרעבליז .ןענַאלּפָארע ענרעבליז יד ןעמוקעג רעטעלב ענעדלָאג
 רעד ןיא טלגיּפשענּפָא ךיז ןבָאה ייז .סרעּפרעק עקיצנַאלג טימ
 ןלַאֿפַאב ןענַײז סָאװ ,ןענַאלּפָארע עטשרע יד .םיור ןוֿפ טייקיטכיל
 רעשיכעשט רעד ןוֿפ ןעוועג לָאצ רעטסערג ןיא ןענַײז ,ןלױּפ
 יו ױזַא ךיז טָאה למיה רעד .ייז ןסייה *ַאדָאקס; .גנוטעברַאסיוא
 טַאלג ןוא ןעוועג ןקורט ןענַײז רעדלעֿפ יד .ייז רַאֿפ טקיניײרעגסיױא
 יװ טַאלג ,ןטַאמרַאה ערעייז רַאֿפ ןוא ןעקנַאט עשישטַײד יד רַאֿפ
 .זדנוא טימ ןעוועג טשינ ךיוא זיא רוטַאנ יד .טעקרַאּפ ַא
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 ,דלעֿפ םענעֿפָא ןיא עשרַאװ ןוֿפ סױרַא זיא גוצ רעזדנוא
 -עג טָאה למיה רענייר רעד .ןקָארשעג טָאה דלעֿפ סָאד רעבָא

 ,עשרַאװ ןוֿפ רעטַײװ סָאװ ,הנּכס יד .טליֿפרעד ןבָאה רימ .ןקָארש
 ַא ןוא ןרָאֿפעג לסיב ַא זיא גוצ רעזדנוא .הנּכס יד רעסערג ץלַא
 טֶא .קירוצ ךיז טּפוטשעג ןוא סױרַאֿפ ןרָאֿפעג .ןענַאטשעג ךס
 -דעמ +ףעגנוניוו-רעמוז ערעזדנוא .סעיצנַאטס עניילק יד ןענַײז
 זיא שטנעמ ַא רערעזדנוא .קצָאװטָא ,רעדיווש ,ןילַאכימ ,ןישעז
 יו ןעװעג ןענַײז רעצעלּפדלַאװ יד ,לָאמ טרעדנוה ןעוועג טרָאד

 -ַא רעמ ןבָאה קצָאװטָא ןיא .עשרַאװ רעשידִיי רעד וצ בָאגוצ ַא
 זיא טרָאד .סרעבַײרש עשידִיי עלַא טכַארברַאֿפ רעקינייו רעד
 וצ טָאה רעקיטּפעקס רעגולק רעקיזָאד רעד .ןברָאטשעג גרעבמָאנ
 םענרעדָאמ ןוֿפ טָארקנַאב ןטסערג םעד טבעלרעד טשינ קילג ןַײז
 זעוב רָאטקַאדער רעד ןֿברָאטשעג ךיוא זיא קצָאװטָא ןיא .שטנעמ
 עשידִיי עטסנעש יד .עטסנייר יד ןוֿפ רעטסנייר רעד ,יקסנילרַאק
 | ,טנגעגַאב בָאה ךיא סָאװ ,המשנ

 דלַאװ ןיא .ןעורּפָא ךיז ןעמוקעג ןדִיי יד ןענַײז קצָאװטָא ןיא
 יד ןיא ןעמ טָאה סעליוו ערעדנַא ןיא .סעליוו ןענַאטשעג ןענַײז
 רעמייב ,דלַאװ .תבש טּפױה רעביא ,טנוװַאדעג סרעטצנעֿפ ענעֿפָא
 יד רַאֿפ ןבעװש ייז ,ךיז ןענָאמרעד ייז ...םיתילט ןיא ןדִיי ןוא
 יא 0 א" "א ...ןגיוא

 -עג טשינ לָאמ ןייק בָאה ךיא ןוא ןעגנַאגעג ןענַײז ןעהעש
 .ןעהעש עמַאזיורג .ןעיצ גנַאל ױזַא ךיז ןענָאק ןעהעש זַא ,טביולג
 -עווש רעד ןוֿפ דימ ןעוועג ןענַײז עלַא .יײלב יו ,ערעווש ,ערעווש
 יד ײס ןטלַאהעג טוג ךיז טָאה םלוע רעזדנוא רעבָא ,טכַאנ רער
 ןֿפיט ַא ןגָארטעג ןגיא יד ןיא ןבָאה ןדיי יד ַײס ןוא ןטסירק
 ןטכַארטנַײרַא שיטַארקָאטסירַא זיב ,טײקטרעדנוזעגּפָא זיב טסנרע
 -ֿפױא ןייק ןזיװעגסױרַא טשינ ןטייווצ ןרַאֿפ טָאה רענייק ...ךיז ןיא

 קיטייו רעד טילגעג טָאה ןצרַאה ןיא ןדעי ַײב שטָאכ ,גנוגער
 / עיצנַאטס רעד ַײב ּווצעגרע .עטסטנעָאנ יד טימ ךיז ןדיישעצ ןוֿפ
 -טע ןוֿפ שיורעג ַא טרעהרעד רימ ןבָאה וועלָאבָאס רעדָא ַאװַאליּפ
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 ערעזדנוא רעביא ןיוש .רעטנענ ןוא טנעָאנ רָאג ,ןענַאלּפָארע עכעל
 יד ןיא ןבַײלב ?רעסעב זיא סָאװ ,טסּוװעג טשינ רימ ןבָאה .ּפעק
 ,דלַאװ םוצ ,דלעֿפ ןיא ןֿפױל רעדָא ןענָאגַאװ

 ץלַא ךיז רימ ןבָאה .טגיזעג טָאה ןֿפױל ןוֿפ טקניטסניא רעד
 -ַאלּפָארע יד ןוא .םעטָא ןָא ןֿפָאלעג .ןַײרַא דלעֿפ ןיא .ןָאטעג זָאל ַא

 ןצֿפוֿפ ןיא .גנוטכיר רעדנַא ןַא ןיא רָאג קעװַא ןענַײז ייז ?ןענ
 רעדיוו .גוצ ןוֿפ ןעגנורּפשעג רעדיוו ןעמ זיא רעטעּפש טונימ
 ןענַײז רימ ּוװ ,טשינ קנעדעג ךיא .טעװעטַארעג רעדיווװ ןוא קערש
 וצ טנעָאנ יװ ןוא עשרַאװ ןוֿפ טַײװ יװ ,ןענַאטשעג טלָאמעד
 ,ןרָאװעג טרעטשעצ זיא גָאט ןוֿפ רדס רעכעלנייוועג רעד .ןילבול
 טּפמעטרַאֿפ ןוא טליונקעצ זיא גנַאג-ןעקנַאדעג רעכעלנייוועג רעד
 ףיוא טַאהעג ןיוש ןבָאה רימ .גנורעטיברַאֿפ ןוא קערש ןוֿפ ןרָאװעג
 ןגוצ ןוא זדנוא רַאֿפ ןגוצ ,ןשטנעמ ךס ַא טימ ןגוצ ךָאנ ןסלער יד
 .זדנוא ךָאנ

 ,עיצַאוקַאװע רעד ןיא ןָאטעג ריר ַא ןיוש ךיז טָאה עשרַאװ
 יד ןוֿפ גוצ רעד ,ןסחי ַא ןעװעג ץלַא ךָאנ זיא גוצ רעזדנוא רעבָא
 עקידייל ערעזדנוא ןיא טקַאּפעגנָא םלוע ןַא ךיז טָאה .ןטסילַאנרושז
 טָאה ןעמ לַײװ ,זדנוא טימ ןרָאֿפ טלָאװעג ןבָאה עלַא ,ןענָאגַאװ
 -ַאלּפָארע יד ַײב רָאנ .ןבעגנַײא רעמ ךיז טעװ זדנוא זַא ,טניימעג
 ןענָאק ייז ןוא ןעמעלַא ןקערש ייז ,םינסחי ןייק ָאטשינ ןענַײז ןענ
 ךיז ןבָאה םידש ענעלָאטש עכעלטע ןעוו ...ןרעטעמשעצ ןעמעלַא
 הנחמ עסיורג רָאג ַא ןֿפַאלעגסױרַא גוצ רעזדנוא ןוֿפ זיא ,ןזיװַאב
 קיטש סיורג ַא טקעדעגוצ ןבָאה ןרישזַאסַאּפ עַײנ יד .ןשטנעמ
 ַא ךיז טניֿפעג דלַאװ רעד ןוא דלַאװ םוצ ןֿפָאלעג זיא ןעמ .דלעֿפ
 -נייא סָאד ךָאד זיא סָאד רעבָא .זדנוא ןוֿפ רעטעמָאליק ריֿפ-ַײרד
 ןעמ .טנורגּפָא ןַא יװ ןֿפָא זיא עקירעביא סָאד ;ץַאלּפצוש עקיצ
 ערעדנַא יװ ,עז ךיא .רעווש ןעּפָאס ערעדנַא יװ ,רעה ךיא .טֿפױל
 ןייא ,ןעמָאל ַא םענייא עז ךיא .ףיוא רעדיו ךיז ןבייה ןוא ןלַאֿפ
 שימָאקיגַארט ,ענדָאמ .טמירקעגסיוא ןוא רעגנעל םיא ַײב זיא סוֿפ
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 -רָאנ ןלענש םעד טלעטש סוֿפ רעטנוזעג רעד יװ ,סיוא סע טעז

 .קירוצ טיצ סוֿפ רעטיירדעצ רעד יװ ןוא ,טירט ןלַאמ

 ןֿפױל סָאד זיא דנַאטשוצ ןקיטציא רעזדנוא ןיא ,טֿפױל ןעמ

 ןוא טמיווש שיֿפ ַא ,טילֿפ לגױֿפ ַא .טובירטַא רעקיטכיוו ַא ןרָאװעג

 ,טֿפױל שטנעמ ַא

 .רעשילױּפ ַא ,ןַאלּפָארע רענעכָארבעצ ַא -- דלעֿפ ןֿפױא

 יװ ,ןסעגרַאֿפ ייז .םיא רעטנוא ךיז ןטלַאהַאב ןשטנעמ עכעלטע

 ןוא יז טימ ףיול ךיא .דלעֿפ םענעֿפָא ןיא זיא סָאד ךעלרעֿפעג

 ףײהנָא םוצ .ףןערב ךיא זַא ,רימ וצ ןעמ טַײרש לָאמ ַא טימ

 יו סיוא-טעז סָאד .רימ וצ טַײרש ןעמ סָאװ טשינ ךיא ײטשרַאֿפ

 ןַײמ ערב ךיא :תמא זיא סע רעבָא .סַאּפש רעטרעּפמולעגמוא ןַא

 טרַאּפש שַאט רעד ןוֿפ ,טַײז רעטכער רעד ןוֿפ טנערב ָאטלַאּפ

 "ֿפיױא ןוֿפ :רָאלק דלַאב טרעוװ ךַאז יד .ךיז טעילַאמס סע ,ךיור ַא

 עקַײֿפ ןיא ,ענעשעק ןיא עקַײֿפ ןיימ טגײלעגנַײרַא ךיא בָאה גנוגער

 טָאה .ךעלריּפַאּפ ןעוועג ןענַײז שַאט ןיא ןוא רעַײֿפ ןעוועג ךָאנ זיא

 ,טנערברַאֿפ טשינ רע ךיא רעבָא ,ךיא ןערב .ןדנוצעגנָא סע ךיז

 .רעטַײװ ףיול ךיא ןוא ,ןשָאלרַאֿפ ךיג טרעוו הֿפירׂש עניילק יד

 .רעמַאזגנַאל רעװ ,רעלענש רעװ .ןשטנעמ רעטרעדנוה ןֿפױל סע

 ,למיה ןיא טכוז ןוא ּפָאק םעד טסַײררַאֿפ רעצעמע

 טליֿפ הּפרח זיב טייקינעטרעטנוא ,טייקיטרעוורעדנימ ,תולֿפיש

 "טעב ןוֿפ שטנעמ ,ןסיװ ןוא הרוּת ןוֿפ שטנעמ ,ןֿפױל ַאזַא ןיא ךיז

 סָאלעשזדנַא לעקימ ןוֿפ ,רעדיל סרעלדָאב ןוֿפ ,סעינָאֿפמיס סנעווָאה

 יו ןוא ..סּפעש ַא יװ טסֿפױל ןוא סּפעש ַא טסיב ...ןרוטּפלוקס

 -רעטעמש ןסַײװ ַא ןשטנעמ יד ןשיוצ ךיא עזרעד סיעכהל-וצ ףיוא

 ,גנילרעטעמש רעטצעל רעד .טרעטַאלֿפ רע ,טבעװש רע .גניל

 עמערַאװ עטשרע יד ןיא ןרָאװעג ןריובעג ָאד ץעגרע זיא רעכלעוו

 ,םולח רעטוג ַא יװ ,ןבעווש ןַײז ןיא טכַײל זיא רע ...געטטסברַאה

 טימ ןסָאגרַאֿפ תומשנ יד ןענַײז זדנוא ַײב .זדנוא רַאֿפ טשינ רָאנ

 .ַײלב ןטסרעוװש םעד

 .סעיסוקסיד ןעייג סע .ןָאגַאװ ןיא רעדיוו ןעמ טציז רעטעּפש
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 -ַאנישזַאמ ןגעו ,ןקעב ןגעוו ,ילגימש-זדיר ןגעו טסעומש ןעמ
 ןעמ טדער ּפעק ערעזדנוא רעביא הנּכס רעד ןגעוו רָאנ ,עיניל
 סָאװ וצ .הגרדמ עכױה ַא רַאֿפ סע טלַאה ךיא .טרָאװ ַא טשינ
 ?ןדנּוװ יד ףיוא ץלַאז ןטיש ערעדנַא ןוא ךיז

 ,ןטסירק טימ ןדִיי :טשימעגֿפױנוצ ןָאגַאװ ןיא ָאד ןענַײז רימ
 ןטסילַאנרושז עטריטנַאלַאט עכיוה רָאג ךס ַא ןוא ןטסילַאנרושז
 -רַאװק ענעדײשרַאֿפ ןיא ןעוועג ןעמ זיא ןטכענ .ןטסירק ןוא ןדִיי
 ןֿפױא רענייא זייב ,ןטייווצ םוצ רענייא דמערֿפ .עשרַאװ ןוֿפ ןלַאט
 ןעמ .רעטצנעֿפ ןוֿפ סױרַא תוֿפּתשב ןעמ טקוק טציא ,ןטייווצ
 ןשטנעמ ןענַײז רימ ..טכרָאה ןעמ ,ןרעיוא יד ןעמַאזוצ ןָא-טלעטש
 יאוולה .טקינײארַאֿפ זדנוא טָאה עכלעוו ,הנּכס ןייא ןבָאה רימ ןוא
 ןוא טייקנייש יד ,דײרֿפ יד טקינײארַאֿפ ױזַא רעִירֿפ זדנוא טלָאװ
 ןבָאה ןטסירק טימ ןדִיי זיולב טשינ רָאנ ,ןבעל ןוֿפ טייקכעלרע יד
 ןגעקטנַא רימ ןציז טָא .ךיוא -- דיי טימ דִיי .ןסיבעג רעירֿפ ךיז
 רעד ןעמַאװצ ייז טימ ,ןָאזשואי-ןַאמטסוי ןוא בילטָאג רעטקָאד
 רעקנילֿפ .רעקנילֿפ ,טַאלבעגַאט ןשיסקָאדָאטרָא ןוֿפ רָאטקַאדער
 ,ןָאזשואי טדער םיא וצ ןוא בילטָאג טדער םיא וצ ,ןטימ ןיא טציז
 עטלַא ןַא ןיא סָאד .טשינ ןדייר ןענָאזשואי טימ בילטָאג רָאנ
 -ייצ יד ןיא ןסירעג ךיז טָאה ןעמ .ףמַאק רעקירָאיגנַאל ַא .האנׂש
 ;רעקנילֿפ ןָא ךיז טֿפור טציא .טכַאמעג בורח ןוא טקידיײלַאב ,ןעגנוט

 !ףיוא-טרעה ?זגורב ץלַא ךָאנ טַײז ריא ,זיא סָאװ --
 יד ךיז ןעגנַאלרעד ןוא רעטרע יד ןוֿפ ףיוא ךיז ןבייה עדייב

 תמא ןַא ףױא ךיז ןבָאה ייז יצ ,טסייו רע .קידנגַײװש .טנעה
 ןגױא עילב טימ עדייב ,ןדִיי עטריטנַאלַאט ייווצ ?ןעוועג לחומ

 -כעלסיב סע זיא ךָאד רעבָא ,קידלמוט ןעוועג זיא ןָאגַאװ ןיא
 ,עשיטַאמַארד טימ םייה ַא .עזָאלמייה רַאֿפ םייה יד ןרָאװעג זַײװ
 ,ךיז טקנעדעג גנידצלַא טשינ .ןטנעמָאמ עשימָאק ןוא עשיגַארט
 סױרַא זיולב ּפַאכ ךיא ןבַײרשַאב וצ טַײצ ןיוש זיא ץלַא טשינ
 רעד ןיא ךיוה ױזַא טרָאד ןעמ טכַאל סָאװ .ןדָאזיּפע ןורּכז ןוֿפ
 סיוורעד ךיא ןוא רעטנענ וצ-ייג ךיא ?ןָאגַאװ ןוֿפ טֿפלעה רעטייווצ
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 ןענוֿפעג ןוא קַאזקור ןַײז טנֿפעעג טציא טָאה שטיװָאקלָאװ :ךיז

 ןטכענ זיא עכלעוו ,ױרֿפ ןַײז .שעװנעמַאד זיולב טרָאד רע טָאה

 "וצטימ טביולרעד טשינ ריא טָאה ןעמ לַײװ ,םיײהַא קירוצ קעװַא

 םיא ןוא קַאזקור ןַײז ןעמונעגטימ טָאה יז .ןטיברַאֿפ טָאה יז ,ןרָאֿפ

 .ןריא טזָאלעגרעביא

 ןענַאטשעג רעדיוו ןוא ןכָארקעג רעדיוו גוצ רעד זיא רעטעּפש .

 רעטציא ,דלַאװ רעװָאנסָאס ַא ןעוועג ןגיוא יד רַאֿפ סע זיא רעירֿפ

 זדנוא ןוֿפ טַײװ טשינ .סעזָאירעב עסַײװ ןוֿפ לדלעוו גנוי ַא רימ ןעעז

 ןבָאה ןשטנעמ .רעטקַאּפעג לוֿפ ַא ,גוצ רעטייווצ ַא ןענַאטשעג זיא

 עטרעטעמשעצ ןגעװ סַײנ ,סַײנ ןבעגעגרעביא ןוא טנגעגַאב ךיז

 רענייק טָאה העידי עכעליײרֿפ ןייק .םיגורה ךס ַא ןגעוו ,ןענָאגַאװ

 טליֿפעג ךיז טָאה ןעמ .ןצרַאה ןֿפױא רערעווש ךָאנ .טכַארבעג טשינ

 סע ,רעקרַאטש טציא ךיז טכַארט סע .טכַאנ רַאֿפ .טּפשמראֿפ יוװ

 ןיא םורַא-ןריצַאּפש רימ ןוא טייטש גוצ רעד .רעקרַאטש ךיז טליֿפ

 ןילַא ךיז טָאה ןעמ .ןטייווצ ןוֿפ רענייא טלײטעגּפָא ,ןענָאגַאװ יד

 :ןַאמטסוי ַײברַאֿפ- טייג טָא .גונעג

 וצ רימ רע טֿפרַאװ -- טוג זיא ךַײא ---

 ?טוג ױזַא רימ סע זיא סָאװ טימ ---

 .רעדניק טימ ױרֿפ ןייק טשינ טָאה ריא ---

 סרעטסעװש ייוצ ךיא בָאה שזדָאל ןיא !רערעַײט ןַײמ ---

 .טנַײרֿפ עטלַא .עשרַאװ ןיא טנַײרֿפ בָאה ךיא .רעדירב ייווצ ןוא

 ..טנַײרֿפ עכלעזַא סיוא ךיז טעװעדָאה ןעמ רעדייא ,קעװַא"ןעייג ןרָאי

 ױרֿפ ַא סנױזַא זיא סָאד סָאװ ,טשינ טסייוו ריא רעבָא ,ָאי --

 .ירעדניק טימ

 ַא ןיא .ןטַײװ ןוֿפ טזַײרּפש רע .רימ טימ טשינ רע טדער רעמ

 רַאֿפ רענייא רעדעי .בילטָאג םורַא ױזַא טזַײרּפש טרָא ןטייווצ

 קידנגַײװש זיא םלוע רעד .טכַאנ רַאֿפ .תוֿבשחמ ענַײז טימ ךיז

 .ןרָאװעג

 רע זיא ןבילברַאֿפ ןוא ןרָאֿפעג עלעסיב ַא ךָאנ זיא גוצ רעד

 -ָאליק עכעלטע זיא ןילישז .ןילישז עיצנַאטס רעד ןוֿפ טַײװ ןייטש
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 ןַײרַא זיא גוצ רעד .גנוטסעֿפ עטמירַאב ַא -- ןילבמעד ןוֿפ רעטעמ

 ַא גוצ ַא .גָאט ןקיורמוא ַאזַא ןוֿפ ךיז ןטלַאהַאב .טכַאנ רעד ןיא

 .תומשנ יד ףיוא טגילעג ךיז טָאה שינרעטצניֿפ יד .רענעשָאלרַאֿפ

 גנַאל ךָאנ ןעמ טָאה ךָאד ,ןעזעג טשינ טָאה ןטייווצ םעד רענייא
 :טדערעג

 יד ןעװעטַאר טעװ עיניל-ָאנישזַאמ יד זַא ,ךַײא גָאז ךיא --

 ,טלעוו

 -ּפָאןָאגַאװ רעטצעל רעד ןוֿפ לוק ַא ןגָארטעג ךיז טָאה סָאד

 ...גנולייט

 ,טלעוו יד ןעװעטַאר עקַאט טעװ עיניל-ָאנישזַאמ יד ביוא ןוא
 ןעמ ,ךָאד ?סָאריּפַאּפ ןייק ןרעכױררַאֿפ טשינ ךיא לָאז סָאװ רַאֿפ ָאט

 ןייק רָאט ןעמ .ןרעכיור טשינ טזָאל ןטייווצ םעד רענייא ,טשינ טזָאל

 טיהעגּפָא טָאה ןטייוצ םעד רענייא .ןזַײװ טשינ אנוש םעד קנוֿפ

 ..לטערַאגיצ ַא טעֿבנגעגנַײרַא ךָאד טָאה ןטייווצ ןֹרַאֿפ רענייא ןוא

 ןיב ךיא .רעבירַא טכַײל טשינ ךיוא זיא טכַאנ עקיזָאד יד

 זיא ,סיֿפ יד ףיוא ךָאנ זיא ןעמ ביוא ,ןוא ןֿפָאלשעג טשינ רעדיוו

 נָאט רַאֿפ ןריֿפ רעטַײװ ךימ סנ רעד לָאז .סנ ַא ןעװעג סָאד

 -וצ טשינ רימ ןענָאק ןילבמעד ןייק זַא ,טסּוװרעד ךיז רימ ןבָאה

 ַא ךרוד ,קירוצ ןרָאֿפ ןזומ רימ .ןסירעצ זיא געוו רעד לַײװ ,ןעמוק

 רעדיוו .ןילבול ןייק טשרע ווָאקול ןוֿפ ןוא ווָאקול ןייק ,געוורעטניה

 ןענַאטשעג העש ףניֿפ ןוא ןרָאֿפעג העש עבלַאה ַא :עקיבלעז סָאד

 רימ .המחלמ יד רעמ ןעזעג ןיוש רימ ןבָאה געוו םעד ףיוא רָאנ

 ןענָאגַאװ עטּפַאלקעצ ,םינינב עטּפַאלקעצ ןעזעג ןיוש ןבָאה

 ןגעו טדערעג ןיוש טָאה ןעמ .ןסלער יד ןוֿפ עטרעדַײלשגעּפָארַא

 -עג טרעטעמשעצ ןענַײז ןשטנעמ טימ ןגוצ עסיורג .תונברק ליֿפ

 ,גנוטכינרַאֿפ ןוֿפ קילגמוא ןגעוו טלייצרעד ןיוש טָאה ןעמ ,ןרָאװ

 רעביא ןבעװש ןענַאלּפָארע יד ?זדנוא טימ ןַײז טעוװ סָאװ ןוא

 סָאװ ,זדנוא טימ ןכַאמ ןענָאק ייז .גָאט ןצנַאג א ּפעק ערעזדנוא

 ןבָאה טרעהעג .דלעֿפ םענעֿפָא ןַא ןיא ןענַײז רימ -- ןליוו ייז

 עטכידעג רימ ןבָאה ןעזעג .טנעָאנ-טַײװ ןוֿפ ןסַײרֿפױא רימ
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 ףענערב םיֿבושי עשידִיי .טנערב ןלױּפ .טנערב סע .ךיור סנקלָאװ

 ..רעטנוא-טייג טלעוו יד

 ,ןָאגַאװ ןיא עטלױנקעגֿפױנוצ ,ענעקָארשעגנָא ןוא עקירעגנוה

 ןעמ .דלעֿפ ןיא ּווצעגרע טכַאנ ַא טכַארברַאֿפ רעדיוו רימ ןבָאה

 -עג ןיוש טָאה דלודעג ,תוחוּכ .טדערעג רעקינייװ טציא ןיוש טָאה

 ,ןלעֿפסױא ןעמונ

 ןילבול ןייק געװ רעד זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד ןעניגַאב ןוא

 רַאֿפ ןעהעש עגנַאל ןענַאטשעג ןענַײז רימ .ןטינשעגּפָא רעדיוו זיא

 -נַאטס רעד וצ ןעגנַאגעג סעּפורג ןיא רימ ןענַײז רעטעּפש .וָאקול

 ןסלער יד .ןברוח רעמ ץלַא ,לַאזקָאװ םוצ רעטנענ סָאװ .עיצ

 יד ןוֿפ רעבירג ,לגייב יו עטײרדעגֿפױנוצ ןסלער ,ןסירעגסױרַא

 ןילַא לַאזקָאװ רעד .ןדנּוװדרע עשירֿפ ,עטיירב ,עֿפיט ,ןסַײרֿפױא

 םורַא םינינב יד רָאנ ,ןביוש עטקַאהעגסיױא טימ ןענַאטשעג זיא

 ַא ןיב ךיא .סנעמיוק ,טנעװ רעקיטש ןלַאֿפעגנַײא ץלַא -- םיא

 רעוװָאקלל םעד ַײב ,ָאד רָאנ ,םינינע-המחלמ ןיא ןיֿבמ רעכַאװש

 זיא סע חוּכ רעכעלקערש רעכלעוו ,ןענַאטשרַאֿפ ךיא בָאה ,לַאזקָאװ

 בָאה ךיא .ןַאלּפָארע םעד ךרוד המחלמ רעד רַאֿפ ןענַאטשעגֿפױא

 ןבָאה עכלעוו ,עטמַאַאב-ןַאב יד ןוֿפ רעמינּפ עכיילב יד ףיוא טקוקעג

 -עצ ןעוועג ןענַײז ןשטנעמ .תוֿברוח יד ןשיװצ טײרדעגמורַא ךיז

 יז טגערֿפ ןעמ סָאװ ןענַאטשרַאֿפ טשינ ןבָאה ייז ,ּפמעט ,טלוד

 .זדנוא ןרעֿפטנע ייז סָאװ ןענַאטשרַאֿפ טשינ ןבָאה רימ ןוא

 ךיוא ןעמ טָאה ןברוח ןקיזָאד םעד ףיוא ןקוק וליֿפַא רָאנ

 ןָאטעג יירשעג ַא טָאה ץעמע .טזָאלעג טשינ

 ...רעדיוו ןעמוק ייז --

 ,טַײװ ךָאנ ןעוועג ןענַײז ייז .ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ןענַאלּפָארע יד

 "עג ןיוש רימ ןבָאה סָאד ,טײקטַײװ ןייק ָאטשינ זיא ייז רַאֿפ רָאנ

 זדנוא ןבָאה סיֿפ יד ןוא קערשטיוט ןוֿפ סקעלֿפער ַא ,עגר ַא .טסּוװ

 יד זיא ָאד .רעטַײװו סָאװ ,לַאזקָאװ ןוֿפ רעטַײװ .ןגָארט ןעמונעג

 -ּפָא ןוא ןסירעגּפָא ןטייווצ ןוֿפ רענייא ןענַײז רימ .הנּכס עטסערג

 ליֿפָארּפ םעד ןעזעג ךָאנ ךיא בָאה ןֿפױל ןיא .ןרָאװעג טרעדנוזעג
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 יצ רענייא ךָאנ ,ַײברַאֿפ זיא בילטָאג יװ ןעזעג ,יקצולירּפ חנ ןוֿפ
 ןענוֿפעג ךיז ךיא בָאה דלַאב רעבָא .םירֿבח ערעזדנוא ןוֿפ ייווצ
 יד רעטנוא טלשירקעג ךיז טָאה דרע יד .דלעֿפ"לֿפָאטרַאק ַא ףיוא
 סע ..טשינ טגערֿפ קערש רעבָא ,ֿפױל וצ ןעועג רעוװש .סיֿפ
 בָאה ןֿפױל ןיא זַא ,קנעדעג ךיא .טניוװ ַא יו שטנעמ םעד טגָארט
 :עזַארֿפ ןייא טלמרומעג .ךיז וצ ןײלַא ךיא

 .!ריד וטסָאה טָא --

 רעביא קורדסיוא-עינָאריא ןַא ןעוועג זיא עזַארֿפ יד זַא ,ןכער ךיא
 -רעד עלַא טימ טלעװ עַײנ יד ריד וטסָאה טָא .ןעמעלַא ןוא ךיז
 ערעסעב ןוא ןטַײצ ערעסעב ףיוא ןעגנונעֿפָאה עלַא טימ ,ןעגנוכיירג
 ,..ןשטנעמ

 רימ .גוצ רעזדנוא ןוֿפ לַײװרעד ןגָאזּפָא טזומעג ךיז ןבָאה רימ
 .,ןילבול ןייק געו ַא טכוזעג טרָאד ןוא ווָאקול ןיא ןַײרַא ןענַײז
 ןוֿפ ןשטנעמ רעטנזיוט רעגנילדנעצ ןעוועג ןענַײז ווָאקול ןיא רעבָא
 -עג טרידרַאבמָאב רדסּכ זיא ווָאקול .ןלױּפ ץנַאג ןוֿפ ןוא עשרַאװ
 ,ןרָאװ

 זדנוא ךיז טָאה ליונקנשטנעמ ןוֿפ שינעקיטש ןוא סָאַאכ ןיא
 -עג ןבָאה רימ ןכלעוו טימ ,ןגָאװטסַאל ַא ןעמוקַאב וצ ןבעגעגנַײא
 ,ןילבול ןייק ןֿפױל טלָאװ

 -רושז עשידִיי יד ןוֿפ עכעלטע ןעוועג ןענַײז סָאד -- ?רימק
 ןרױלרַאֿפ ץעגרע ןענַײז עקירעביא יד .סרעבַײרש ןוא ןטסילַאנ
 -ָאקול רעד ףיוא טמָארטשעג טָאה סָאװ ,עסַאמ רעד ןיא ןעגנַאגעג
 ,סַאגטּפױה רעוו

 -עצ רעטסכעה רעד זיב ,תעגושמ-בלַאה זיב ,קידלודעגמוא
 ,טרַאװעג ןוא ןגָאװטסַאל םעד ףיוא ןענַאטשעג רימ ןענַײז גנורעדור
 רענייא ,וָאקול ןזָאלרַאֿפ ןיוש לָאז ןעמ ,ןרָאֿפ ןיוש לָאז ןעמ זַא
 ןוא ןיזנעב ןכוז ןעגנַאגעג רעבָא זיא ןרעֿפָאש ייווצ ערעזדנוא ןוֿפ
 -נַא זַא ,טסּוװרעד ךיז רימ ןבָאה .קירוצ ןעמוקעג טשינ זיא רע
 רע טרוּכיש ,ןֿפנָארב קנעש ַא ןיא ןענוֿפעג רע טָאה ןיזנעב טָאטש
 ןבָאה .ןכוז ןעגנַאגעג רעֿפָאש רעטייוצ רעד םיא זיא טציא .ןטרָאד
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 םיא ףיוא ןלָאז ייז ,סרעטײלגַאב ייווצ טקישעגטימ םיא טימ רימ

 ..לַײװרעד .ןֿפנָארב ןייק ןעניֿפעג טשינ לָאז רע ,ןבעג גנוטכַא

 ןוֿפ ןעגנירּפש רעדיװ זומ ןעמ ,ענעריס עשיצעק יד טַײרש לַײוװרעד

 ןוֿפ ,םירמ ישעבָאב ןַײמ ,יא .ןטלַאהַאב ךיז רעדיוו ןוא ןגָאװטסַאל

 !דרע רעד ףיוא ןעוועג עטנסחי עסיורג ַא טסיב ,סעצעװַאי יד

 ןבעג רימ לָאז ןעמ זַא ,למיה ןיא ןלעופ ןטרָאד וטסנָאק רשֿפא

 ךיז לָאמ טנזיוט ןוא ןעגנירּפש וצ טיירג ןיוש ןיב ךיא ?תוחוּכ

 ,ךיא ףרַאדַאב תוחוּכ רָאנ ,ןבעל ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ץלַא ,ןעװעטַאר

 .ייתֹוחוּכ

 ןיא ךיא ןָאמרעד יז ,סעצעװַאי יד ןוֿפ םירמ ישעבָאב ןַײמ

 ןוֿפ ןעגנורּפשעג ױזַא רימ ןענַײז לָאמ ךס ַא ..תורצ ענַײמ עלַא

 ודנא רעביא רדסּכ זיא קערש .ןעװעטַאר ןֿפָאלעג ךיז ןוא ןגָאװ

 זיא לַײװרעד .םולשב רעבירַא ץלַא זיא רעבָא לַײװרעד .ןעגנַאהעג

 ןרוּכיש ןַײז טכַארבעגטימ טָאה רע .רעֿפָאש רעד ןעמוקעגנָא ןיוש

 רעמע ןצנַאג ַא רשֿפא ,ןיזנעב טימ ןַאק ןסיורג ַא ךיוא ןוא רֿבח

 ןינעב םעד רע טָאה ,טסּוװרעד ךיז ןבָאה רימ יװ .ןיזנעב טימ

 יד טכיררַאֿפ טָאה רענעי תעב ,רעֿפָאש ןטייווצ ַא ַײב טעֿבנגעג

 זיא סַאג יד ,ריֿפ ךָאנ ,רעגייז רעד ריֿפ םורַא ןעוועג ןיוש ,ןישַאמ

 ןלָאז רימ .ןשטנעמ טימ ,רענעגעוו טימ ,סָאטױא טימ טּפָארּפרַאֿפ

 םַײב קעװַא ךיז טצעז רעֿפָאש רעד ...דלַאב טָא .ןרָאֿפ דלַאב ןיוש

 ייעגר ַא ךָאנ ,רָאטָאמ

 יירשעג ַא טסירק ַא טגנַאלרעד םעד ןיא

 !ןעייג ייז --

 ןעזרעד ןוא למיה םוצ ןגיוא יד ןָאטעג סיר ַא רימ ןבָאה עלַא

 ַא טימ סקעז .ַײרד וצ סעּפורג ייווצ ,ןענַאלּפָארע סקעז רימ ןבָאה

 ןעמוקעג ייז ןענַײז רעִירֿפ לַײװ ,ןקָארשעגרעביא טָאה סָאד ,לָאמ

 .לרד רעדָא ייווצ

 ףןָאטעג גָאז ַא רענייא טָאה -- ףַײז סעּפע טעװ טציא --

 ןעמונעג טָאה םלוע רעד .ןעַײרש ןעמונעג טָאה ענעריס יד

 ןעגנורּפשעג רעדיװ ןיוש ןעמ זיא ןגָאװטסַאל רעזדנוא ןוֿפ ,ןֿפױל
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 -ייא ,ןטלַאהַאב ןֿפָאלעג ךיז זיא ןעמ .רעִירֿפ יו טעּפמיא רעמ טימ

 ?ןילַא ךיא ...טלמוטעצ ,לענש ,ןעגנורּפשעג זיא ןטייווצ ןרעביא רענ

 טשינ .ערעדנַא יד יװ רעגילק ןַײז טלָאװעג לָאמ סָאד בָאה ךיא

 ,סרעלעקצוש עכַאװש רעוװָאקול יד ןיא ןטלַאהַאב טציא ךיז טלָאװעג

 רעלַארטנעצ רעד ןוֿפ רעטַײװ לסיב ַא זַא ,ןָאטעג טכַארט ַא בָאה ךיא

 -עג ,לסעג ַא ןיא ןֿפָאלעגנַײרַא ךיא ןיב .רערעכיז ןַײז טעוװ סַאג

 ןוא לסעג ַא ךָאנ .,ןֿפָאלעג רעטַײװ ןוא למיה םוצ ןגיוא יד ןסיר

 יו ,ךעלסעג יד ןיא טרעטנָאלּפרַאֿפ ךיז בָאה ךיא .לסעג ַא ךָאנ

 ןוא רעטנענ ןבָאה ּפָאק ןרעביא .טניריבַאל ןדמערֿפדליװ .ַא ןיא

 בָאה ךיא רעדייא .ןענַאלּפָארע יד טייקזייב טימ טמורבעג רעטנענ

 יו ,ןעזרעד ןיוש ךיא בָאה ,סעּפע ןיא ןריטנעירָא וצ ןזיװַאב ךיז

 ךימ ןבָאה ןלַאנק ערעטנענ ןוא עטַײװ עכעלטע .ןענערב רעזַײה

 .טרעהעג טשינ ןיוש ךיא בָאה עקירעביא יד זַא ,טבױטרַאֿפ ױזַא

 עטלייצעג זיולב .טָאטש ןוֿפ עדנע רעד ַײב ןעוועג טציא ןיב ךיא

 עטלייצעג עקיזָאד יד ןשיוצ .רדסּכ ױזַא ,דלעֿפ לקיטש ַא .רעזַײה
 בָאה ךיא .רעטמסרַאֿפ ַא יו םעטָא ןַא ןָא ןֿפָאלעג ךיא ןיב רעזַײה
 םוצ ןגיוא יד ןבױהעגֿפױא .זַײרק-םונהיג ַא ןיא טיירדעג ךיז
 ,למיה

 -- רימ רעביא ןעוועג ןענַײז ןענַאלּפָארע סקעז יד ןוֿפ ַײרד

 טכודעגסיוא .ןעוועג ייז ןענַײז רימ רעביא טקנוּפ .ךיוה השקשינ

 ,טרָא ןייא ףיוא ןייטש ןבילברַאֿפ ןענַײז ירד עלַא יד זַא ,ךיז טָאה

 ןקיטכיל ןיא טרָא ןייא ףיא ,טֿפול רעד ןיא ךיז טרעקנַארַאֿפ

 ,טרָא ןטייווצ ַא ןוֿפ ,טרָא ןייא ןוֿפ .ןֿפָאלעג ,ןֿפָאלעג ןיב ךיא .למיה
 :רימ וצ ןגירשעג טָאה ןעמ

 !דרע רעד ףיוא ךיז גייל ,טשינ ףיול --

 ןיב ךיא ןוא ןעזעג טשינ ךיא בָאה ,ןגירשעג טָאה סע רעוו

 ,ענעגושמ יװ ןגָארטעג ןײלַא ךיז ןבָאה סיֿפ יד ?ןֿפָאלעג ןעד

 זיא טרַאװרעדמוא סעּפע .רעזַײה עטלייצעג טימ לסעג ַא גנילצולפ

 דלעֿפ ןיוש ךיז טכַאד .ןגיוא יד רַאֿפ ןסקַאוװעגסיױא לסעג ןימ ַאזַא
 רעביא ףיול ךיא .לסעג ַא לָאמ ַא טימ ןוא דלעֿפ ןצנַאג ןיא ,ןעוועג
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 ,ערעטלע ןַא ,ןיטסירק ַא ,ױרֿפ ַא טֿפױל רימ טימ ןוא לסעג םעד

 ַא לכיט ַא .טיורב ַא קישָאק ןיא .קישָאק ַא טגָארט יז .עטיירב ַא

 טֿפױל ןיטסירק יד .ןעזעג יונעג ךיא בָאה סָאד ,ָאי .סשירעיױוּפ

 ןֿפָאלעג רימ ןענַײז עדייב .ריא ךָאנ ףיול ךיא רעדָא ךָאנ רימ

 טמענרַאֿפ ןיטסירק יד .טקידנעעג ךיז טָאה לסעג סָאד ...טיוט ןוֿפ

 יז טדער ןעװעריקרַאֿפ םַײב .סקניל ףיוא ךיא ,סטכער ףיוא ךיז

 :רעטרעוו יד סױרַא

 ?טוג ןַײז ָאד טעוו רשֿפא --

 קיטש ַא ךיא עז טָא .ךיוא -- ךיא .רעטַײװ יז זיא ןֿפָאלעג ןוא

 "עכעטש ַא טימ טמױצעגמורַא ךַאװש .סנירג ַא ,טַארדַאװק ַא ,דלעֿפ

 טימ קוק ךיא ןוא דלעֿפ קיטש םעד ףיוא ךיא ףיול .טָארד ןקיד

 ןוֿפ ךיז טעז סָאװ ,זיוה ןקיקָאטשיײװצ ןסיורג םעד וצ ןגיוא עלַא

 .טָאטש רעד ןוֿפ קע םַײב רעזַײה עטצעל יד ןוֿפ סנייא ,ןטַײװ רעד

 ליװ ךיא .רעטצנעֿפ ךס ַא טימ ,קָאטש ייווצ ,זיוה ןרעצליה ַא

 ןַײז טעװ טרָאד זַא ,שינעדײרנַײא ןַא ,עגר ַא .ןכיירגרעד וצניהַא

 ַא ןיא ףיוא ךיז טבייה זיוה סָאד ,לַאנק ַא גנילצולּפ .גנוטער ןַײמ

 רעד .רימ ןוֿפ טַײװ טשינ טלַאֿפ טערב ַא .טסימ ןצרַאװש גרַאב

 ןַײמ ,טלעו יד עז ךיא .דרע רעד ףיױא ןיוש טגיל טסימ גרַאב

 -ָארע עז ךיא ,למיה ןקיטכיל םעד עז ךיא .טלעוו רעזדנוא ,טלעוו

 ךס ַא ןיוש ייז ןענַײז טציא .למיה ןוֿפ ןלייט עכעלטע ןיא ןענַאלּפ

 .רעזַײה ןענערב ןטנעָאנ ןוֿפ ןוא ןטַײװ ןוֿפ ,םורַא .רעירֿפ יו רעמ

 ךיא .טקַאנק רעזַײה ענרעצליה יד ןוֿפ ץליהעג סָאד יװ ,רעה ךיא

 זיב קיטכיל ,ןרעַײֿפ יד ןוֿפ קיטכיל זיא םורַא .ןסַײרֿפױא רעה

 ןעמַאלֿפ יד .רעסַאװ ַא טמָארטש רעטַײװ לסיב ַא .טײקידֿבוט-םוי

 ,ּפָא טרָאד ךיז ןעלגיּפש

 ןרעיוא יד .גנוטער ַא טכוז קערש לַײװ ,ץלַא ןעעז ןגיוא יד

 יװ .רעדיוװ ןיוש ןֿפױל סיֿפ יד ןוא ַײרעקַאנק סָאד רעדיוו ןרעה

 ןוא ףיול ךיא .ןובשח-סוֿפ ןרעדנוזַאב ַא סעּפע טַאהעג ןטלָאװ ייז

 ןעגנורּפשעגפיוא זיא זיוה ַא ךָאנ .רעזַײה ןשיװצ רעדיוװ ןיב ךיא

 ייןְעֹוְעְג טוג בָאה ךיא ,ןעזעג בָאה ךיא ןוא ,רימ ןוֿפ טַײװ טשיִנ
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 ַא ,טסימ םעד ןיא סיֿפ רָאּפ ַא ןעזעג בָאה ךיא .ןעזעג בָאה ךיא

 .שירטעמיס ,ןליֿפַא טכַײלגעגסױא .ףױֹרַא סיֿפ יד -- סיֿפ רָאּפ

 ןענַײז סיֿפ יד יצ ,טכַארטעג םעד ןגעוו ךס ַא ךיא בָאה רעטעּפש

 ךיז לַאֿפ ןייק רַאֿפ טנָאקעג טשינ ..רעּפרעק ַא טימ ןעוועג ךיוא
 ,ןענָאמרעד

 יד ןבָאה קערש רעד ןיא רעבָא ,ןגָארטעג ךימ טָאה קערש

 ךיא .עמַארָאנַאּפ רעצנַאג רעד ןוֿפ רעדליב ןעגנולשעג ענַײמ ןגיוא

 -עג לָאמ עכעלטע ווָאקול ןוֿפ עירעֿפירעּפ יד ןזַײרקמורַא ןיא ןיב

 ,טנעקרעד טשינ ןיוש ייז ןוא רעצעלּפ עקיבלעז יד ףיוא ןעמוק

 עצנַאג ןסירעגסיוא ןיוש טָאה סעבמָאב ענַײז טימ לוװוַײט רעד לַײװ
 ...רעקיטש

 טַײװ טשינ ,קישָאק רעטנַאקַאב ַא ,קישָאק ַא סעּפע טייטש טָא

 ךיז טריר יז ,עקיד ַא ,עסיורג ַא ,ױרֿפ ַא ךיא עזרעד קישָאק ןוֿפ

 סָאד :ךיז ןָאמרעד ךיא .ריא ףיוא ןענערב רעדיילק יד ,טשינ ןיוש

 -עג קירוצ טונימ ןעצ טימ זיא עכלעוו ,ןיטסירק ענעי ךָאד זיא

 ַײב טגערֿפעג סע טָאה יז .געוו ןלָאמש םעד ףיוא רימ טימ ןֿפָאל

 ,ןעוועג טוג טציא ןיוש זיא ריא ,,,"?טוג ןַײז ָאד טעוו רשֿפא, :רימ

 ,.טֹוג קיבײא ףיוא

 ענעי ןוֿפ רעדליב לטרעֿפ ןוא עבלַאה ,רעדליב קנעדעג ךיא

 ,קערש ןוֿפ ןגיוא עטרעווילגרַאֿפ טימ ענעדִיי ַא טֿפױל טָא :ןטונימ

 -יילש עטָאּפַאק ןַײז .דרָאב רעסיורג ַא טימ דִיי ַא טֿפױל ריא ךָאנ
 :ענעדִיי רעד וצ טַײרש רע ןוא ךיז טרעד

 ?םײהַא טשינ וטסייג סָאװ רַאֿפ --

 לקיטש ַא טימ סױרַא:טֿפױל לגנַיי ַא .ריט ַא ךיז טנֿפע טָא

 ןיא -- ?!עמַאמ; טַײרש ןוא סױרַא-טֿפױל ,טנַאה רעד ןיא טיורב

 לסיב ַא ..ךיז טישעצ סע ,זיה עצנַאג סָאד ףיוא-טגנירּפש םעד

 ךיא .ןייטש גנילצולּפ ךיא בַײלב ץַאלּפ ןקיזָאד םעד ןוֿפ רעטַײוװ
 ןטנַאקַאבמוא ,םענדָאמ ַא ,ַײרעמושז ַא ּפָאק ןַײמ רעביא רעהרעד

 ןרעױד סע .ןעלגערּפ ךיז טלָאװ סעּפע יװ .,י;רעקיס ַא ,שיורעג

 ןוֿפ טנעָאנ ןלַאֿפ לֵמיִה ןוֿפ יו עזרעד ךיא ןוא סעדנוקעס ערעווש
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 קנעדעג ךיא .ןדנַאטשנגעק עכַאלֿפ ןוא עלָאמש ,עדנור עכלעזַא רימ

 ןעמ .סרעלעט עכַאלֿפ עניורב יוװ ױזַא .ןיורב :רילָאק םעד וליֿפַא

 -ניצנָא עכלעזַא ןענַײז סָאד זַא ,טרעלקעגֿפױא רעטעּפש רימ טָאה

 ןוא טסּוװעג ךיא בָאה גנורעלקֿפױא רעד ןָא רעבָא .סעבמָאב-רעד

 קערש .ףוס זיא סָאד ,טיוט זיא סָאד זַא ,םישוח עלַא טימ טליֿפעג

 יװ ןעוועג ןיוש רימ ןיא זיא המשנ יד .טרעווילגרַאֿפ ךימ טָאה

 "עג ךָאנ ךיז טָאה עשיזיֿפ סָאד ,עשיֿפוג סָאד רָאנ ,ןברָאטשעגּפָא

 סטכער ןוֿפ ,רימ ןוֿפ רעטעמ ַײרד רעדָא ייווצ .ןבעל םוצ ןסיר

 טלָאמעד זַא ,ןגָאז זומ ךיא .טיוט רעד ןעוועג זיא ,סקניל ןוֿפ ןוא

 ךימ טָאה טױט רעד רָאנ ,טױט םעד ןטימעגסיוא ךיא טשינ בָאה

 טשינ לַאֿפ ןייק רַאֿפ טָאה ,ַאזַא ןשקע ןַא .ןטימעגסיוא "?הנווּכ; טימ

 טעמּכ טָאה רע --- סקניל ןוֿפ ןוא סטכער ןוֿפ .ןענעגרה ךימ טלָאװעג

 ןייא טלמרומעג ןיילַא ךיז וצ בָאה ךיא ןוא טרירעגנָא ךימ יו

 טָאה עזַארֿפ יד ."טעגרהעג רעוו ךיא ,טעגרהעג רעוו ךיא; :עזַארֿפ

 סע ךיא בָאה שיטַאמָאטײױא .טעּפעשטעגּפָא טשינ רימ ןוֿפ ךיז
 ...טלּפַאלּפעג

 ךיז ךיא בָאה תוחוּכ ענַײמ טשינ טימ ,תוחוּכ עטצעל יד טימ

 טציא ,ןֿפָאלעג רעדיו ןוא זַײרקטױט ןקיזָאד ןוֿפ ןסירעגסױרַא

 ,ץנַאג ןעוועג ןענַײז רעזַײה עלַא ּוװ ,לסעג ַא ןיא ןעוועג ךיא ןיב
 רעד רַאֿפ ךיז טָאה קערש יד זַא ,קידייל ױזַא ,לסעג קידיײל ַא

 עטכַאמעגוצ ?ןבעל ןוֿפ ןמיס ּוװ ?שטנעמ ּוװ .ןקָארשעג טייקידייל

 -יא ןעגנורּפשעגנַײרַא ןוא ןסירעגֿפױא ךיא בָאה ריט ןייא .ןריט
 | .קיגייוװענ

 -רעד בָאה ךיא .,זיהטכעש עכעלטסירק סָאד ןעוועג זיא סָאד

 ,רעסַאלב ַא .רעסעמ ןקיצנַאלג ַא טימ ןַאמ ַא ןוֿפ רוגיֿפ עכיוה ַא ןעז

 ַא טימ וק ענעטכָאשעג ַא ןעזרעד בָאה ךיא .טחוש רעקידנגַײװש

 רענעקניצ רעד ףיוא ,וק רעד ןבענ .גיוא טצָאלגרַאֿפ ךעלקערש

 ךָאנ ןוא סּפעש םענעטכָאשעג ַא ,בלַאק ענעטכַאשעג ַא ,עגָאלדָאּפ

 ףיוא ןייטש ןבילברַאֿפ ךיא ןיב ...קידעבעל רעבָא ,ןדנובעג בלַאק ַא

 גנורעוילגרַאֿפ רעקיזָאד רעד ןיא בָאה ךיא .טרעווילגרַאֿפ עגר ָא
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 יד :עגַאל ןַײמ ןטכַארטַאב וצ לענש ןַײזטסּוװַאב טַאהעג ךָאד

 זיא ,טולב טימ ןסָאגרַאֿפ זיא עגָאלדָאּפ יד ,קניצ ןוֿפ זיא עגָאלדָאּפ

 -עגסױרַא זיוהטכעש ןוֿפ ךיא ןיב .ןלַאֿפמוא ךיא לעװ ,קישטילג ךָאד

 רעטרעװ עקיבלעז יד טימ רדסּכ .רעטַײװ ךיז ןגָארטעג ןוא ןֿפָאל

 ."טעגרהרעד רעוו ךיא; ;ןּפיל יד ףיוא

 ןָאטעג לערט ַא טנעָאנ ץעגרע טָאה לגױֿפ ַא ,ךיז טכַאד

 רעבָא ןגיוא יד רַאֿפ ןָאטעג בעווש ַא טָאה ןיב ַא זַא ,ךיז טכַאד

 ףיוא !?םורַא עז ךיא סָאװ ,ןברוח םעד טימ ןָאט וצ סע טָאה סָאװ

 ,סיֿפ ןוא רעּפרעק ,עציילּפ ,טנעה עז ךיא .רעטיוט ַא טגיל לעווש ַא

 ַײרד ןגיל טרָא ןיא ףױא .טרעטעמשעצ זיא ּפָאק רעד רעבָא

 ףיט ,ןטרָאד .טקיטולברַאֿפ זיא רענייא זיולב .קַיור ,קָיור ,םיגורה

 יד טנַײה ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו ..ױרֿפ ַא טגיל ,ץַאלּפ ַא ףיוא

 ןעוו זַא ,קיטייו טימ ךיז ןיא ךיא טכַארט ,ןטנעמָאמ עכעלרעדיוש

 ַאזַא ןוֿפ רעקידעבעל ַא בַײלב ךיא זַא ,ןסיוו טלָאמעד לָאז ךיא

 טציא ןוא טקוקעגוצ רעקרַאטש רשֿפא ךיז ךיא טלָאװ ,םונהיג

 -רעד סע ףרַאד ןעמ .ןרָאװעג טלייצרעד רעֿפיט ןכַאז ךס ַא ןטלָאװ

 ערעדנַא סָאװ ,תורצ יד ןגעקטנַא זַא ליֿפ ךיא ,סייוו ךיא .ןלייצ

 ךיז ךיא ףרַאדַאב ,ךרוד טציא ךיוא ןבעל ןוא טבעלעגכרוד ןבָאה

 ןעמ רעבָא .טוג ץנַאג סָאד סייו ךיא ..לקניוו ַא ןיא ןקוררַאֿפ

 רַאֿפ ןעלמַאז ,עניילק ןוא עסיורג יד ,םירוסי יד ןעלמַאז ףרַאדַאב

 םונהיג סָאװ ,םירוסי .ןדיל עשישטנעמ ןוֿפ סקנּפ ןטסערג םעד

 תורוד ןלָאז ןוא ןענרעל תורוד סָאד ןלָאז -- ייז ןגעקטנַא ךיילב זיא

 .ןבעל וצ ןבייהנָא שרעדנַא
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 גיטריבעג יכדרמ

 .י.םייה א ךיא בָאה טאהעג

 .םיור לקיטש םערַאוװ ַא .םייה ַא ךיא בָאה טַאהעג

 .טַײל עמערָא ַײב יװ ,טֿפַאשטריװ לסיב ַא

 םיוב ַא וצ ןעלצרָאװ יו טסעֿפ ןדנובעגֿפױנוצ

 ,טײקמערָא לסיב ןַײמ טימ ךיז ךיא בָאה

 -- ךיק ַא ןוא לביטש ַא .םייה ַא ךיא בָאה טַאהעג

 ,גנַאל ןרָאי ךיז ױזַא טבעלעג ןוא

 ,ךיז םורַא םירֿבח ,דנַײרֿפ עטוג ליֿפ טַאהעג

 .גנַאזעג ןוא רעדיל טימ לוֿפ לביטש ַא

 .טיוט ןוא סַאה ,האנׂש טימ ייז ןענַײז ןעמוקעג

 ;גָאמרַאֿפ ךיא סָאװ ,םייה לקיטש םערָא ןַײמ

 -- טיובעג גנַאל ןרָאי בָאה ימ רערעווש טימ ךיא סָאװ

 ,גָאט ןייא ןיא סָאד ייז ןבָאה טעטכינרַאֿפ

 .טסעּפ ַא טלָאװ ןעמוק יװ ,ייז ןענַײז ןעמוקעג

 ,דניק ןוא בַײװ טימ טָאטש ןוֿפ טגָאיעגסױרַא

 ,טסענ ַא ןָא לגיײֿפ יו םייה ַא ןָא ןבילבעג

 ?דניז עכלעוו רַאֿפ ,סָאװ רַאֿפ קידנסיו טשינ

 ,רעמ טשינ יז ךיא בָאה טציא -- ,םייה ַא ךיא בָאה טַאהעג

 -- .גנַאגרעטנוא ןַײמ ייז רַאֿפ ןעוועג ליּפש ַא

 ,רעווש רעייז ,ָא ,רעווש רָאנ ,םייה עַײנ ַא רעטציא ךוז ךיא

 ,.גנָאל יו ףיוא טשינ סייוו'כ ןוא --- ּוװ טשינ סייוו'כ ןוא

 1941 ַײמ ,יקינװעיגָאל
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 ינפורקָא ףסוי

 ע מ א מ ַא

 "עטנלע יד ןוֿפ ךוב סָאד; ןֿפ טנעמגַארֿפ

 קָאטסילַאיב ,1941 ינוי ןוֿפ געט ערעווש יד ןיא ןעשעג זיא סע
 טָאה ךָאנרעד .טֿפול רעד ןוֿפ ןסָאשַאב קיטֿפעה טשרע וצ ןעמ טָאה
 העש ןוֿפ טגנערַאֿפ ךיז טָאטש רעד םורַא גניר רעכעלטנַײֿפ רעד
 .קידהמיא ןבָאה ןשטנעמ יד .ןסקַאװעג זיא הלהב יד .העש וצ
 ןרָאװעג יורג זיא ןעמ .ייז ףיוא ןעיײג סָאװ ןליורג יד טנַאעג
 יד טכַאמעג לוֿפ ןבָאה יירשעגטיוט ןוא טולב .טייהרעקידנקוקוצ
 -ײטשרַאֿפ עקידגנילצולּפ יד ,דנַאל ןטקידנּוװרַאֿפ םעד ןוֿפ ןגעוו
 -מוא רעד ןוֿפ רָאנ ןרָאװעג טקעוװעג זיא ליֿפעג םענוֿפ טייקטרעג
 ,יירעסיש רעכעלרעהֿפױא

 ןבָאה -- רעיורט ןוֿפ רעקירעיורט זיא סע -- קילג םוצ
 ףלח רעד זַא ,ןעזרעד טלָאמעד טײקטֿפעלּפעג רעייז ןיא ןשטנעמ
 ןעמונעג ןעמ טָאה תוחוּכ עטצעל יד טימ .זדלַאה םוצ וצ-טלַאֿפ
 -ֿפױא ןַא ןבעל לטניב סָאד .טייטש ןוא טייג'מ יו ןֿפױל ,ןֿפױל
 טָאה ,עיזַאטנַאֿפ רעטמַאלֿפעצ רעד ןיא ,טולב םעניא סטלּפַאצעג
 -עג לוֿפ ןעמ טָאה ,ןענַאב ןייק ןעוועג טשינ .טקָאלעג קיטסולג
 -רַאֿפ .ןעוועג רקוע ןוא ,סעקשזעטס עשיֿפרָאד יד ,ןגעוו יד טכַאמ
 ןעועג זיא'מ סָאװ וצ ,ןטסרעַײט םעד ןיא קילבנגיוא ןיא ןסעג
 -נַא טייהרעדנילב זיא ןעמ ןוא ,גָאטסנבעל ןצנַאג םעד ןדנובעגוצ
 ךיז ןעמ טָאה ךָאנרעד טשרע .הנּכס רעקידנשטַײב רעד ןוֿפ ןענורט
 טסורב רעד ןוֿפ ןוא ,םענערױלרַאֿפ ןֿפױא ךיז טּפַאכעג ,ןעזעגמורַא
 יד תמחמ קיטייו רעטרַאּפשרַאֿפ רעד טגנערדעגסױרַא ףרַאש טָאה
 ,ןַײּפ ענעגָארטעגרעביא

 ,רעטומ רעטעדנּוװרַאֿפ רעד ןוֿפ יירשעג-שואי עקיטכעמ סָאד
 -עג ךיז טָאה ,רעדניק עריא ןריווװעגנָא המוהמ ןיא טָאה עכלעוו
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 ענערױלרַאֿפ-קיניזנַאװ ַא .ךַאילש רעשטיוָאנַארַאב םענוֿפ ןגָארט

 סנעמעלַא ערעזדנוא ןוֿפ ,טָאטש ריא ןוֿפ םיטילּפ עגנעמ ַא ןשיווצ

 סעּפע טשרעקָא ךיז טלָאװ יז ךַײלג ,ָאקנעימַאק לריצ טָאה ,טעטש

 :רעדניק עריא ,רעדניק יד .,ךיז םורַא ןכוז דליוו ןעמונעג ,טנָאמרעד

 ױזַא יו -- -- עלעיניּפ ,לסחנּפ ןוא עקשטענַא ,יוא ,עקשטענַא

 ?ענעדלָאג עריא ,טעקנָאלברַאֿפ ךיז ייז ןבָאה ּוװ ?ןעשעג סע זיא

 ןטציושרעד ,ןכיילב ריא ןיא ןגיוא יד ןעגנורּפשעג ןבָאה הנושמ

 ,ּפָאק ריא ןוֿפ רָאה עטרעדיונקעצ יד טימ סטמַארעגמורַא ןַא ,םינּפ

 -ַאב ַא ,עמַאמ יד טָאה ,ךיז םורַא ייז ןענוֿפעג טשינ ןוא טכוזעג

 :תולוק-ילוק ףיוא ןגירשעג ,ענעמונ

 ַא ןלַאֿפעגרעדינַא זיא ןוא --- !ועקנַאזַאדַאדַאי וװעעקנַאַאי --
 ,םירוסי ןוֿפ ענעטינשעצ ַא ,עטֿפמַארקעגֿפױנוצ

 ,סבַײװ םעד ,ףור רעטלֿפײװצרֿפ רעד ןעגנַאגרעד זיא ןַאמ םוצ

 לפיוו ךיז טָאה רע שטָאכ ,ןעזעג טשינ ןֿפוא םושב יז טָאה רע רָאנ

 טָאה סָאװ ,לוק ןכעלטנעק ןכָאנ ךיז טגָאיעג ,טיירדעגמוא לָאמ

 טרעטנָאלּפעגנַײא ןעוועג רע זיא ןַאּפש ַא יװ .ןטשבעג ,ןסימשעג םיא

 םיא םורַא ןבָאה סָאװ ,ענעקָארשעצ יד ןוֿפ פונק ןטגעװַאב םעניא

 ָאקנעימַאק ֿבקעי .לּפַאצעג ןדליו ,ןסיורג ןייא ןיא טמָארטשעג

 ףיא טכוזעג ,קירוצ ףיוא ּפָאק םעד טיירדעגסיוא קיורמוא טָאה

 ,ץכעלַײװרעטניה ףיוא ןוא ךיז ןוֿפ סטכער ףיוא טכוזעג ,סקניל

 -ייו ןסױטשעגּפָא םיא טָאה עסַאמ עשישטנעמ עקידנעייג יד שטָאכ

 ,ץָאלק ַא ּפָאטרעדַײלש רעסַאװ טמערוטשעצ יוװ ,רעטַײװ ,רעט

 טימ ייז ןוֿפ זיא ,טנגעגַאב ךיז ףוסל ןבָאה בַײװ-ןוא-ןַאמ ןעוו

 ןסקָאװעגנָא זיא סָאװ ,למוט רעקידנסַײב רעד ןענורעגּפָא לָאמ ַא

 ןכיג םעד תמחמ .,ךיז ןּפַאכֿפױא ןטכירעגמוא םעד תמחמ ייז ףיוא

 -ֿפױא עגרה-ותואב זיא ןעמַאמ-עטַאט רַאֿפ .םייה רעד ןוֿפ ןֿפױלטנַא

 זיא סָאװ ,יז ןיא ענעסעזעגנַײא סָאד ,עקיטלמונַא סָאד ןעמוקעג

 ךליב סָאד ןוא .טרָאד ,שרעדנַא זיא סע ,ָאי -- שרעדנַא ןעוועג
 רַאֿפ טָאה ,ןעלעיניּפ ןוא ןעקשטענַא ןוֿפ ,ךעלרעדניק ייווצ יד ןוֿפ

 ךיז רעגייטש ןַײז ףיא טָאה סכעלטיא .ןָאטעג רעטַאלֿפ ַא יז
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 -עגמוא עשירעדניק ענייש יד טימ ,ןסַאמירג ענַײז טימ טלדנחעג
 םעד טריּפשעגּפָא לָאמ ַא טימ ןבָאה עמַאמ-ןוא-עטַאט .,ןטייקטכיר
 רָאנ זיא עכלעוו ,טלעוו רעד ןוא ייז ןשיװצ ןעשעג זיא סָאװ ,סיר
 -עגרעטנוא ןזיא עצנַאג ַא טלעוװ ַא ,ןרָאװעג ןעקנוזעגנַײא סָאװ
 ןעמַאמ רעקידנדַײל רעד ןעגנַאג

 -כָאשעגּפָא ןַא יװ טײרדעגמורַא ךיז טָאה ָאקנעימַאק בקעי
 סָאװ ,םירוסי עכעלקערש ףיוא יו ,טצכערקעג טָאה רע .רענעט
 -ץעגוצ טשינ גיוא ןַא טָאה רע .ןעורנַײַא טשינ ןזָאל ,ןעשטוקרעד
 יו ןעגנַאגעגמורַא זיא ,עמַאמ יד ,יז ןוא טכענ יד ןיא טכַאמ
 ,עגושמ

 -עג רשֿפא ?ןעזעג ריא טָאה רשֿפא ?ריא טסייו רשפא --
 ...?טרעה

 ןטצעל םוצ ןענַײז ייז יו ,עקניביל עריא ,ןעזעג ייז טָאה יז
 וצ טגָאזעגוצ ,טעשטשעיּפעג ךיז ןבָאה ייז .בוטש ןוֿפ סױרַא לָאמ
 ,עקלַאיל עקידנֿפָאלש עסיורג ַא ןֿפױק ריא טעו'מ ביוא ,ןסע
 יו ,שטיינק ַא טימ ןזױה עגנַאל רָאּפ ַא ןָאטנָא ןעלעיניּפ טעוו'מ
 ,טרעזײבעגּפָא טשרמולּכ ךיז טָאה יז .תבש ַאּפַאּפ רעד טייג סע
 יד ,טליֿפעג סע ןבָאה ייז .גרַאװניײילק ןֿפױא ,עמַאמ עקידניז יד
 ,ײרטעג ייז זיא עמַאמ יד זַא ,ןסייוו ייז .ךעלעשטנעמ עקנינבירד
 -ןטכיול ןקָאל ערעייז .ףיוה ןֿפױא עקידנעװעיָאװמורַא יז סעז יז
 ,ליוו יז ןוא ךעלּפעק עשירעדניק עלַא ןשיווצ ןוֿפ דלָאג יװ סױרַא
 עריא ןעז ױזַא טעכיוא ןלָאז ,עטנגעגַאבנָא יד ,ענעי זַא ,לריצ
 ,ךעלעבלעווש

 ןעניז ןוֿפ ּפָארַא טשינ רעִיש זיא עמַאמ יד
 ...ריא טסייו רשֿפא --
 ,המחלמ ןוֿפ געו רעד זיא סע טרעטנָאלּפרַאֿפ ןוא גנַאל יו

 טָאה םוטעמוא !סָאקנעימַאק יד טריֿפעג ןרָאי ךרוד טָאה רעכלעוו
 רעצרעה יד טרעכעלעג ,תוחומ עכעלשטנעמ יד ןיא טרעיובעג סע
 :סָאקנעימַאק לריצ ,גערֿפ רעשעמַאמ רעד

 ?ריא טסייוו רשֿפא --
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 יד טנעקעג ןיוש ןבָאה ,עטנַאקַאבמוא ןצנַאג ןיא ,ןשטנעמ

 ,קָאטסילַאיב ןוֿפ סָאװ ,סעקשטענַא עלעדיימ םעד ןוֿפ דייר עקידווענח

 עדנָאלב עסיורג טָאה סָאװ ,סעלעיניּפ םעד ,ביול יד טרעהעג ןבָאה

 .ןֿפױרש יו עטיירדעג ,ןקָאל

 ןבָאה גרעב ןוא סעדורה .ןעגנַאגעג ןענַײז ןרָאי ןוא םישדח...

 "רַאֿפ ךיז טָאה ךס ַא -- ןורּכז ןכעלשטנעמ ןֿפױא ןטָאשעגנָא ךיז

 "עג ןרױלרַאֿפ עריא ןסעגרַאֿפ טשינ טָאה עמַאמ יד רעבָא ,ןסעג

 ןטרָאג רעדניק ןיא ןעוועג זיא עלעקשטענַא; .רעדניק ענעגנַאג

 יז יז טָאה יצ .ךעלגנַיי ערעדנַא טימ ןֿפָאלעגמורַא זיא עלעיניּפ

 רימ זיא קילגמוא ךעלגעממוא ןַא .יאדװַא ,יאדװַא ?ןעמונעגטימ

 "יןעשעג

 ?ךָארב סעמַאמ רעד טסּוװעג טשינ טָאה רע

 יןוחצנ .גנוטכירֿפױא ןוֿפ גָאט רעד ןעמוקעג זיא סע ןוא

 ןבָאה םעד טימ .רעזדלעה סנשטנעמ ןוֿפ ןגירשעג סע טָאה !ןוחצנ

 ןענַאטשעגנָא זיא סע ןוא .ןעלמיה עטײרּפשעגסױא ףיט יד טלַאשעג

 עֿבורח שטָאכ ,עטזיילעגסיוא יד ןיא ךיז ןרעקקירוצ ןוֿפ העש יד

 .ןעמייה

 -מיײהַא דלַאב ןוֿפ ןרעה טלָאװעג טשינ טָאה ָאקטנעימַאק לריצ

 ןסירעצ ןקירעביא םוצ טלָאװ טָאטש יד .קָאטסילַאיב ןייק ןרָאֿפ

 ןיא טנָאמרעד ריא סע טלָאװ טירט ןוא טירש ףיוא .ןוורענ עריא

 טימ טָאה *!?ריא טסייוו רשֿפא גערֿפ רעכעלקיטייוו ריא .רעדניק יד

 ןוֿפ ךעלעקניו עלַא ןיא ןעגנירדנַײרַא ןעמונעג טציא תונשקע

 ןכוז יז טעװ ,ךיז ַײב טכַאמעגּפָא יז טָאה טציא ,טציא ,דנַאל

 עקיטכיל עריא טימ ןעשעג ויא סע סָאװ ,ןייגרעד יז זומ טציא

 ,רעניטקיט ַא ,רעקנירק ַא ,רעקָאטסילַאיב ַא רָאנ ּוװ .ךעלרעדניק

 "ניק ןגעװ סעגַארֿפ טימ טקינַײּפרַאֿפ ייז יז טָאה ,רעקלָאקָאס ַא

 סָאװ ,עכלעזַא ןוֿפ ןוא טעװעטַארעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סנטרָאג-רעד

 .סעבמָאב עשישטַײד יד ןוֿפ לגָאה ןרעטנוא ןרָאװעג טכינרַאֿפ ןענַײז

 ,ךעלכיש-רעדניק יד ןוֿפ סױרַא גנַאל ןיוש ןענַײז עכלעוו ,ןשטנעמ

 ןצענערג יד רעסיוא ןגיל סָאװ ,ןכַאז וצ דלודעג ןייק טשינ ןבָאה
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 "וצ ךיז ןעגנוווצעג ןעוועג ןענַײז עכלעזַא וליֿפַא .םינינע ערעייז ןוֿפ
 :רעטומ רענעטילעג ַא ןוֿפ ףור ןסייה םוצ ןרעהוצ

 !טרעה --

 עריא ןגעוו ןבירשעג םוטעמוא .טדערעג טָאה ָאקנעימַאק לריצ
 טֿפַארק עלוֿפשינעמיײהעג יד ןוא .ןרָאװעג דימ טשינ זיא יז ,רעדניק
 יד ןבָארגעגסױא ץעגרע טלעװ קע ףיוא טָאה טֿפַאשעמַאמ ןוֿפ
 -ָאטסילַאיב ַא ,ָאקנעימַאק עקשטענַא עלעדיימ ַא ןוֿפ ץנעטסיסקע
 ,רָאי ףלעווצ טלַא זיא סָאװ ,עלעדיימ רעק

 טכיירגרעד טָאה ,סָאקנעימַאק לריצ ,ווירב רעקידנרעטַאלֿפ ַא
 דניק ַא ןענַאװ ןוֿפ םייחרעדניק רעשיסור רעלָאּפָארװַאטס רעד ןיא
 ;טרעֿפטנעעגקירוצ ריא ֿבתֹּכ םענעֿפלָאהַאבמוא טימ טָאה

 יצ .קָאטסיסַאיב ןוֿפ ןיב ךיא ,ָאקנעימַאק ַאקשטענַא סייה ךיא;
 ַאעריװ ןירערעל יד .טשינ ךיא סייוו ,עלעדיימ שידִיי ַא ןיב ךיא
 ךיא בָאה עמַאמ ַא ןוא ,טגָאזעג טשינ רימ טָאה ַאנװָארימידַאלוװ
 יי יי .ד *,,טשינ

 -םס טימ טשימעגסיוא ןיא סָאװ ,דײרֿפ ןוֿפ לגילֿפ יד ףיוא
 ָאקנעימַאק לריצ זיא ,ץרַאה-עמַאמ טקיטולבעצ ַא ןוֿפ סנּפָארט
 זַאקװַאק ףױא ץעגרע קעװַא ןכַײט רעביא ,ןענַאב רעביא קעװַא
 רעכעלבַײל ַא ןָא זיא סָאװ ,סקירָאי-סקעז ַא עלעדיימ א ןכוזסיוא
 עקשטענַא טעװ יצ ,רימ זיא ייוו; .רָאי ףלעווצ ןרָאװעג טלַא ןעמַאמ
 טרעטלעעג רעמ ןיא יז ,ריא טכַאד'ס ..."?עמַאמ יד ,ןענעקרעד יז
 סָאװ ,לרעטכעט ןיילק ַא ןוֿפ עמַאמ ַא ןָא טייטש סע יװ ןרָאװעג
 יו ,המחלמ רעקידארומ ַא ןוֿפ טַײצוװרּפ רעד ןיא ןסקַאװעג זיא
 .ָא יד

 זיא'ס ,יאדװַא -- ?ןשטנעמ עביל ,לָאּפָארװַאטס זיא ּוװ --
 ַא עקַאט !עקשטענַא ָאקנעימַאק -- עקשטענַא יד עלעדיימ ריא
 ,ןרָאװעג ןֿפָאלטנַא רימ ןָא זיא יז ,קָאטסילַאיב ןוֿפ ןיב ךיא .עשידִיי
 ,ןֿפָאלעג רעַײֿפ ךרוד דניק ַא ,ןײלַא ענייא

 ךיז טסַײר עכלעוו ,ױרֿפ רעד ַײב ןלָארדעגנָא טרעוו ּפָאק רעד
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 טסייו סָאװ ,עלעדיימ ריא ןכוזֿפױא לָאּפָארװַאטס ַא ןיא ץעגרע

 .טכוזמ עכלעוו ,עקיבלעז סָאד זיא סע יצ ,טשינ

 ?ריא טסייוו רשֿפא ---

 יקסנילכישז לזייר

 חטש רעקידייל

 ןריֿפ םייהַא טשינ רעמ ךימ טעװ טכַאנרַאֿפ רעד

 .ריט סעמַאמ רעד וצ

 .דָאר ַא ןיא ןלעטשסיוא ךיז ןרעטש עלַא ןגעמ

 -- טירט ענַײמ ןדנעװ טשינ לָאז ךיא ּוװ

 .רימ ףיוא טרַאװ חטש רעקידייל

 ןעגנערב טשינ רעמ טעװ טניוו רעד

 -- רעױא ןַײמ וצ לוק שימייה ןייק

 !רעיורט ,ךימ גיוו ,ךימ גיוו

 ףרָאדנעשַא לארשי

 ב ייוט ש

 ,טבעלעג בָאה'כ ּוװ ,דרע רענעי ןוֿפ

 ךיא בָאה טגָאמרַאֿפ רעמ טשינ

 טּפעלקעגוצ ךיז טָאה סָאװ ,סָאד יו

 .ךיש ענַײמ וצ

 ,טרעקעגמוא ןגעוו עלַא ןוֿפ

 :טבױרַאב םיורט ַא ךָאנ ןוֿפ

 ,דרע ןוֿפ םעט םעד ץלַא טשינ סייוו ךיא

 ,ביוטש םענוֿפ רָאנ
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 יקסווָאנשזולד השמ

 ןטרָאגנייוו ןיא טסברַאה; ןופ

 ןעלטיּפַאק

 ,סנַאריד יד ַײב ןעוװעג ןיוש לריצ ֹויא טַײצ רָאי ַא רעביא
 ןוא סנַאריד יד וצ ןעמוקעג רעטֿפֶא רעטציא זיא זיקרַאמ רעד
 ָאד ,סקיב יד ןגרָאב רע ליװ ָאד .ץוריּת ןרעדנַא ןַא טימ לָאמ סעדעי
 ןסָאשרעד טָאה רע :דגַאי ףיוא גלָאֿפרעד ןקיטנַײה ןזַײװ ייז רע ליוו
 טדַאל ָאד ןוא :שריה םעניילק ַא ןוא ,ןענַאזייֿפ ,לגייֿפ עדליוו ייווצ
 םעד בבילוצ עקַאט ,סָאלש ןיא עלהחמׂש ַא ףיוא ןַײא רעדיוו ייז רע
 ,דלַאװ ןיא םענַײז גלָאֿפרעד ןקירָאיַײה

 ךַײלג רע טָאה ,ןעמוקעג זיא זיקרַאמ רעד ןעוו ,לָאמ סעדעי
 יו ךיג ױזַא ןטלַאהַאב ךיז טגעלֿפ יז םגה ,ןעלריצ טכוזעגֿפױא
 םעד טימ עקשטירב ןַײז סנטַײװ רעד ןוֿפ ןעזרעד רָאנ טָאה יז
 ןכוזֿפױא ןיוש יז טגעלֿפ זיקרַאמ רעד .,דרעֿפ םעניורב ןקנַאלש
 ןױש טָאה רע .ןטרָאג ןיא יצ רעלעקנַײװ ןיא ,לַאטש ןיא ץעגרע
 .ץוריּת ַא םעד רַאֿפ טַאהעג

 יז ,טרעקרַאֿפ .קידנעעז טינ ןכַאמ ךיז ןגעלֿפ סנַאריד יד
 רעד סָאװ ,דוֿבּכ ןסיורג םעד ןוֿפ ץלָאטש קידלַאװג ןעוועג ןענַײז
 ןבָאה יז .טֿפָא ייז טכוזַאב ןוא ןָא יז טוט זיקרַאמ רעקיטכעמ
 וצ טָאה סָאװ לַײװ .סוחי רעייז בילוצ טשינ זיא ָאד זַא ,טסּוװעג
 ,רעיוּפ ַא ןוֿפ זיוה ַא ןיא ,דנַאטש ןוא לדַא ַאזַא ןוֿפ ,זיקרַאמ ַא ןָאט
 ?רעלדנעה-תומהב א

 רעטלַא רעד זַא ,ןעלריצ בילוצ זיא סָאד ,טסּוװעג ןבָאה ייז
 רעטכָאט יד ,לדיימ םעד וצ ךיז טנכדש ייברוק עד ןַאשז רוחב
 ,זיקרַאמ רעד ,רע טניימ ןעניימ .רעלדָא ףעזָאשזד רעלדעּפ םעד ןוֿפ
 ןָאיל ןוֿפ טמוק ,עצינעמילּפ ַא סרעייז עקַאט זיא לדיימ סָאד וַא
 זַא ,ןסיוו לָאז רע ןעוו ,ָא .טולב שיזיײצנַארֿפ ןייר ךיז ןיא טָאה ןוא
 ..!רעלדעּפ ַא ,רעײטשקרַאמ ַא ןוֿפ רעטכָאט ַא זיא יז
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 ,ןקָארשעג ךיז ךיוא ןוא ץלָאטש ןעוועג .טײרֿפעג ךיז ןבָאה ייז

 טשינ זיא יז זַא ,תמא ןצנַאג םעד ןסיוורעד ךיז רע טעװ רעמָאט

 ךַאז ַאזַא -- ךעלקערש ןַײז טעו סע ..ַא רָאג רָאנ ,ןָאלגע לעריס

 ,גנוסיגרַאֿפ-טולב טימ ןקידנע ךיז ןעק

 ןעלריצ ןֿפערט טשינ ךיג ױזַא טגעלֿפ זיקרַאמ רעד ביוא

 ןַײז .דייר ענעזָאלעגוצ טימ ןַאריד זַיול וצ ןענַאטשעגוצ רע זיא

 ןוא ןעלטױר ַײברעד ךיז טגעלֿפ טױהיַאמעזקע רעד טימ םינּפ

 ןקידערוצמ ַא ףיוא ןקעלֿפ עקידרעביֿפ ,עקימַאלֿפ יװ ןעזעגסיוא

 .ףוג
 ליֿפ ױזַא יז ריא טזָאל סָאװ ?לעריס ענייש יד זיא ּוװ -

 טזָאל ןוא סרעטעברַא ייווצ ענַײמ ןקיש ךַײא לעװ ךיא ?ןטעברַא

 וצ ױזַא יו ,טשינ רָאג טסייו ריא .ןייר ךעלטנעה עריא רעסעב

 ילַּפ ַאזַא טרעװ טשינ רָאג טַײז ריא .ץנַאלֿפ עלעדייא ַאזַא ןטיה

 בַיוו ַאזַא ,טכַארּפ ַא ךָאד זיא יז .םירעיוּפ טַײז ריא !עצינעמ

 ..ָאטַאש ןצנַאג םעד ןעזסיוא ריא טימ ןטכַײלַאב ןעק יז !ןבָאה וצ

 ,רוחב רעטמעשרַאֿפ ַא יװ ,טכַאלעג רע טָאה דייר יד ךָאנ

 טסיורגעג ןיילַא ךיז טָאה יז .טמערַאװעג דייר יד ןבָאה ןעזִיול

 טשינ רָאג זיא רע .ןזָאלעגוצ ױזַא זיא זיקרַאמ רעד סָאװ ,םעד טימ

 טגָאזעגוצ םיא טָאה יז ןוא ,קידנעטש סָאװ ,שטנעמ רעקיבלעז רעד

 ,לדיימ סָאד ןעניֿפעגוצסיױא

 ןַײרַא לַאטש ןיא ןֿפָאלעג לריצ זיא ,ןײגקעװַא טגעלֿפ רע ןעוו

 ןעועג זיא סָאװ ,ןייועג ַא ןיא ןכָארבעגסױא ןוא תומהב יד וצ

 בייהנָא ןיא -- רעירט ןזָאלצענערג ןוא טֿפַאשקנעב טימ לוֿפ

 ,לדיֿפ ַא ןוֿפ רעמָאי רעד יװ ,ןיד םעד ךָאנ ,שיטַאמזַאּפס

 ןעַײרש ןוא ןטסױֿפ יד ןלַײב טגעלֿפ רעיּפ

 םיא לעװ ךיא !זיקרַאמ םעד ,ןענעגרהרעד םיא לעװ ךיא --

 רע לָאז ?ןעלריצ וצ רע טכירק סָאװ ?ָאד רע לי סָאװ !ןסישרעד

 ןגָארטסױרַא רעּפרעק ןקידנעקניה ןַײז ןעמ טעװ ,ןעמוק לָאמ ַא ךָאנ

 ,סָאלש }
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 !סקיברעגעי ןַײמ ןוֿפ ןליוק טימ ןטרעכעלעגכרוד ַא טענַאד ןוֿפ

 ןוֿפ דייר יד רַאֿפ ןקָארשעג ךיז ןבָאה ןַאריד זִיול ןוא טרעבָאר

 ,ןעלריצ ןיא טבילרַאֿפ זיא רעיּפ זַא ,טסּוװעג ןבָאה ייז ,ןוז רעייז

 יד ןוֿפ םיא טלַאֿפ טעברַא יד ,טשינ טסע ,קירעיורט סנטצעל זיא

 ,טשינ טגניז ,ןדײמסֿפרַאד יד ךָאנ רעמ טשינ ךיז טגָאי ,טנעה

 ,לעריס רעד ןוֿפ טירט יד ּפָא:טיה רָאנ ,דגַאי ףיוא טשינ טייג

 עֿפָאס רעד ףיוא ןעהעש ענעצנַאג טגיל ,קילב ַא סריא ףיוא טרעיול

 ליטש ריא וצ לָאמ לייט ןוא טירט עריא וצ וצ ךיז טרעה ןוא

 ,גנַאזעג

 ןעמוקסורַא ןעק סע סָאװ ,םעד רַאֿפ ןקָארשעג ךיז ןבָאה ייז

 סָאד ןעמענוצ לָאז זיקרַאמ רעד זַא ,ןענַאטשַאב ןיוש ןטלָאװ ייז

 טלָאמעד ,ןיזיקרַאמ ַא ןרעוו יז לָאז ,ןַײרַא סָאלש ןיא ךיז וצ לדיימ

 טָאה זיול ,ןקעלוצּפָא לדנייב ַא ןלַאֿפּפָארַא ךיוא ייז רַאֿפ ךָאד טעוו

 ןעמוקקירוצ לָאמ ַא ךָאנ טעו רעריא רעטָאֿפ רעד זַא ,טכַארטעג

 טָאה רעלדנעה תומהב רעטלַא רעד ןוא ןבַײלב ָאד ןיוש רע טעװ

 ,לדיימ םעד ןוֿפ ןרעו רוטּפ רעלענש סָאװ זומ רע זַא ,טכַארטעג

 רע .ןקידנע טכעלש ךיז ןעק סע .טעּפש וצ ןרעוו טשינ לָאז סע

 | ,הנּתמ ענייש ַא זיקרַאמ םעד ןוֿפ ןגירק ןעק

 ןרעטלע יד וצ ןענַאטשעגוצ רעיּפ זיא גָאט ַא םענייא ןיא
 :טײקטגַאװעג ןוא טעבעג טימ

 -רַאמ םעד לע ךיא ןלעריס טימ ןבָאה הנותח לעוװ ךיא --

 -יא ריא טימ ךיא לעװ טנַײה ךָאנ !ןָאלרעהַא טשינ רעמ ָאד זיק

 !בַיײװ ןַײמ ןַײז טעוו יז .ןדייררעב

 -עג טרעבָאר טָאה -- ףוז ןַײמ ,ןָאט טשינ סע טסעװ וד --

 יז טעװ ,ןקידנע ךיז טעוװ המחלמ יד .עדמערֿפ ַא זיא יז -- טגָאז

 וצ טניוװעג זיא יז .ןזָאלרעביא ךיד טעװ יז .טענַאד ןוֿפ קעװַא

 סע יז טניימ ,טשינ לי יז זַא .עכעלרע ןַא זיא יז ,טָאטש רעד

 ,ךעלרע
 הנותח ריא טימ לעװ ךיא .קעװַא טשינ טענַאד ןוֿפ טעוו יז --

 !ןבָאה
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 ,ןייװעג טימ ,ןטוג טימ ןעלריצ וצ ןענַאטשעגוצ זיא גנוי רעד

 וצ םיא סָאװ טַאהעג טשינ טָאה לדיימ סָאד ,רעטרעוװ-עביל טימ

 וצ ןעוועג לָאמ עלַא זיא רע .טַאהעג ןרעג םיא טָאה יז .,ןרעֿפטנע

 ליֿפ טימ יז טשוק רע .ןַאמ רעקיטומ ַא זיא רע .רעטוג ַא ריא

 ייםיא טימ ןבָאה הנותח -- רעבָא ,טייקכעלרע ןוא טֿפַאשביל

 ןעװעג ריא ןיא זיא סע .ןָאטעג טשינ לָאמ ןייק סע טלָאװ יז

 טנעקעג סטָאה יז .עיצידַארט ,טייקשידיי ךס ַא טצנַאלֿפעגנַײא

 ןשידִיי ןוֿפ געװ:רעריטרַאמ םעד ןוֿפ טסּוװעג ,עטכישעג עשידִיי

 סױא-ןגָארט ןדִיי סָאװ ,ןקילגמוא יד ןוא ןַײּפ םעד טסּוװעג ,קלָאֿפ

 טָאה יז .קלָאֿפ ןוא ןביולג ןוֿפ טייקנייר יד ןטיהּפָא רעייז בילוצ

 יעיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטסינויצ ַא וצ טרעהעג ךַײרקנַארֿפ ןיא

 ,טייקנייר ענעגייא ןוא עיצידַארט טיהענּפָא ןבָאה סָאװ ,טַײל עגנוי

 ןדִיי עצלָאטש ןעוועג ןענַײז

 ןוא זיול ןוֿפ תוחומ יד ןיא ךָארברעביא ןַא ןעמוקעג זיא סע

 ,זיקרַאמ ןקיטכעמ םעד טלעֿפעג לדיימ סָאד ביוא :ןַאריד טרעבָאר

 סָאװ רַאֿפ ?רעיּפ ןוז רעייז רַאֿפ טוג טשינ ןַײז יז לָאז סָאװ רַאֿפ

 הנותח ןלָאז ןשטנעמ עגנוי ייווצ יד זַא ,םעד ןגעק ןַײז ייז ןלָאז

 ?ןבָאה

 :ןעלריצ וצ דייר ענעֿפָא טימ ןענַאטשעגוצ רעבירעד זיא ןִיול

 טלָאז ריא זַא ,ןעײטשַאב רימ ןוא ביל ךיד טָאה רעיּפ --

 .ָאי ןגָאז רָאנ טסֿפרַאד וד .ןבָאה הנותח עדייב

 ,ךיז ןרעֿפטנערַאֿפ ןוֿפ ,רעטרעוװ ןיא ןכָארבעגסױא טָאה לריצ

 ןעגנַאגַאב ןכערברַאֿפ ַא טלָאװ יז יו

 ,טשינ ןעק ךיא ,טשינ זעק ךיא --

 םיא טסעוו וד .טסיב וד יו ױזַא ךיד טמענ רעיּפ ?סָאװ רַאֿפ ---

 ןֿפױלכָאנ טשינ טעװ רע .ַײרט ןַײז ריד טעװ רע .בַײװ טוג ַא ןַײז

 רָאי עכעלטע עטשרע יד ןיא ריד רע טעװ רעכיז .רעבַײװ ערעדנַא

 רעוװ ,ָא -- ןַײז טעװ רעטַײװ סָאװ .רענרעה ןייק ןלעטשסיוא טשינ

 .ײסָאד טכַארט
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 ..לַײװ ,טשינ ןעק ךיא .סָאד טשינ .זִיול ,ךיא ןיימ סָאד טשינ --
 ףדִיי ןענַײז ןרעטלע ענַײמ .ױרֿפ עשידִיי ַא ןיב ךיא לַײװ

 ,עסַאר רעקיבלעז רעד ןוֿפ טסיב וד זַא ,טסניימ ,ָא ?ןדִיי --
 טנעייל ןעמ סָאװ ,רעטציא ןטכינרַאֿפ ןשטַײד יד סָאװ ,ןשטנעמ יד
 -ַאקיזַאג ןיא ץעגרע ןקישרַאֿפ ייז זַא ,ןעגנוטַײצ יד ןיא ייז ןגעוו
 ?ןרעמ

 ,טסייוו רע ןוא טקישרַאֿפ רעטָאֿפ ןַײמ ןבָאה ייז .זיול ,ָאי --
 ,ץעגרע ךָאנ טבעל עמַאמ ןַײמ ביוא

 זַא ,טגָאזעג טשינ וטסָאה סָאװ רַאֿפ !עיד ןָאמ ?רעטָאֿפ ןַײד ---
 טָאטש רעד ןוֿפ טלמונַא ןבָאה ןשטַײד יד ?ייז יו ױזַא טסיב וד
 ,טלייצרעד טרעבָאר רימ טָאה ױזַא ,טמױרעגסױרַא ןדִיי עלַא ןָאיל
 סָאװ .,דירַאי ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ געט עכעלטע טימ זיא רע ןעוו
 זדנוא ייז ןלעו ,ןסיוורעד ךיז ןלָאז ייז ביוא ?ןַײז רעטציא טעוװ
 ,ןֿפָארטשַאב

 ךיא לעװ טכַאנ ַײב ,זיול ,טענַאד ןוֿפ קעװַא לעװ ךיא--
 | | ,קעװַא

 ךיד ןלעװ רימ .זדנוא טימ ןבַײלב טסעװ וד .ןיינ ,ןיינ --
 סָאד ךיז טעװ רע .ןטלַאהסױא טשינ טעװ רעיּפ ,ןטלַאהַאבסױא
 טבעל ,וטסביילג ,רעטָאֿפ ןַײד ןוא .רעמערָא רעד ,ןעמענ ןבעל
 וד .רעמערָא רעד ,טבעל רע .ךעלגעמ טשינ זיא סָאד :רעמ טשינ
 ,רעכיז טשינ טסיב

 "מוא ןַא טָאה ןגיוא עריא ןיא .ךיילב ןעוועג זיא םינּפ סעזלול
 ,טנערבעצ ךיז רעַײֿפ ךעלמייה

 ןיא ,שינרעטיצ ןיא טעשטרָאקעג ךיז טָאה רעּפרעק סלריצ
 ,טײקשיטַאמזַאּפס רעטֿפַאהֿפמַארק

 טרעבָאר טסּוװרעד דוס םעד ךיז ןבָאה גָאט ןקיבלעז םעד
 ,טױרבטנװַא ןייק ןסעגעג טשינ ןיוש טָאה רעטלַא רעד .רעיּפ ןוא
 סעּכ רעד ןוא ןַײװ רעשעלֿפ עלוֿפ ייווצ ןעקנורטעגסיוא טָאה רע
 ןַײז ןוֿפ רעדילג עלַא ןיא ןוא ּפָאק ןיא טמיושעג ךיז טָאה רענַײז
 יד ןיא סױרַא זיא רע .טגָאזעג טשינ רָאג טָאה רע .ףוג ןרעווש
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 עמוטש יד ןשיװצ טרעטנָאלּפעג ךיז עצנַאג ןעהעש ןוא ןלַאטש

 ,ענַײז תומהב
 זַא ןריוושעג ןוא בַײל רעקיטש ןסירעג ךיז ןוֿפ טָאה רעיּפ

 ַא ,עשיועניכ ַא ןַײז טשינ לָאז לריצ סָאװ ,טשינ סע טרַא םיא

 טעװ ייוו ןוא .ענַײז בַײװ יד ןַײז טעװ יז .עשידִיי ַא ,ןיטָאטנעטָאה

 ךיז ןלעװ ? סעשָאב ביוא .ןזָאלרעד טשינ טעװ סָאװ ,םעד וצ ןַײז

 יז רעדייא ,ןסישרעד ייז רע טעװ ,ריא ךָאנ ןעמוק ןוא ןסיוורעד

 לעריס -- ןוא ןטלַאה טרָאװ ןַײז טעװ רע .ריא וצ ןרירוצ ךיז ןלעוו

 .ןבַײלב ָאד טעװ
 םעד ןוֿפ זױה םעד ןיא ןענַײז רעטעּפש געט עכעלטע טימ

 לסיירט ַא ןבָאה סָאװ ,ןשינעעשעג ןכָארבעגסױא רעלדנעה-תומהב

 רעשיזייצנַארֿפ רעטלַא רעד ןוֿפ זיוה םעד ןוֿפ טײקטסעֿפ יד ןָאטעג

 ,החּפשמ-םירעיוּפ
* 

 ,גָאטטסברַאה רעבירט ַא ןעוועג .קיטנוז ַא ןיא ןעוועג זיא סע

 ןסירעג ;ַײרעיִאװעג ַא טימ ןגָארטעג ךיז טָאה טניוו-םורד ַא

 דמַאז ,ןגַײװצ ךעלקיטש ,רעמייב יד ןוֿפ רעטעלב ענעבילבעגרעביא

 רעדלעֿפ יד .ץנַאט-לבריװעג ַא ןיא טיירדעג ךיז טָאה ץלַא ןוא

 קירוצ געט עכעלטע טימ טשרע .עטעקַאנ ,עטסיוװ ןגעלעג ןענַײז

 "עג ןבױרטנַײװ ךעלגנעטש עלוֿפ יד ייז ןוֿפ ןסירעגּפָא ןעמ טָאה

 ןוא ןַײװ םעד טשטעווקעגסיוא ,ןרעלעק יד ןיא ןביורט יד ןֿפרָאװ

 ,סרעטלעק סנַאריד טרעבָאר ןוֿפ רעסעֿפ יד טלוֿפעגנָא

 "סיױרַא ןוא רעטצנעֿפ יד ןוֿפ םענייא ַײב ןענַאטשעג זיא לריצ
 -עבעל ןייק ןעזעג טשינ טָאה ןעמ .ןסיורד ןטסיװ םעניא טקוקעג

 יד ןוא עטעקַאנ טעמּכ ןעוועג ןיוש ןענַײז רעמייב יד .שֿפנ ןקיד

 ןיא .ןזיּפש עקידנעָארד יװ ,ריא וצ טקערטשעג ךיז ןבָאה ןגַײװצ

 ןיא קעװַא זיא ןַאריד החּפשמ יד .ןעוועג טשינ רענייק זיא בוטש
 דלַאב ןֿפרַאד יז ןוא טעבעגיקיטנוז םוצ רעטסיולק ןקיילברעד

 ,ןשטינד ?
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 ייה סעּפוק ןֿפרָאװעג עטרעױּפ ַא טָאה ףיוה ןֿפױא .ןעמוקקירוצ
 ,ןַײרַא ןלַאטש יד ןיא

 רעיורט רעד .לדיימ עשידִיי סָאד ןסערֿפעג טָאה טעמוא רעד
 עקיכַײבבָארג ַא יװ ,ןבעל-ןוא-בַײל ריא רעביא טײרּפשעג ךיז טָאה
 םורַא ץלַא טבעװרַאֿפ ןוא ךעלסיֿפ עריא טימ טנַאּפש סָאװ ,ןיּפש
 ,ךיז

 םַײב טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןגָאװ ַא יװ טרעהעג טָאה יז
 טניוו ןקידנֿפַײֿפ םעד ןיא ּפָאק םעד טקעטשעגסױרַא טָאה יז .זיוה
 סָאװ יד ןוֿפ רענייא ,רעײגסֿפרָאד ַא ,ןַאמ רעטלַא ןַא ,ןעזעג ןוא
 ּפָארַא-טכירק ,ןלוטש ענעיורטש ןטכיררַאֿפ ,סעטַאמש ףױא-ןֿפױק
 ,רעטצנעֿפ םוצ וצ-טייג ןוא ןגָאװ ןוֿפ

 ?סעֿפָאס עטלַא ,ןטכיררַאֿפ וצ ןלוטש ןַארַאֿפ רשֿפא ---
 ןַאמ ןטלַא םעד ןוֿפ לוק םעד ןוֿפ טרעטיצעגֿפױא טָאה לריצ

 טָאה יז .טייקשימייה רעטַײװ ַאזַא טימ ןעגנולקעג סע טָאה סעּפע
 ,ןרָאװעג ךיילב ןוא ןגיוא ענַײז ןיא טקוקעגנַײא ךיז

 ףַארַאֿפ ,ָאי --- ,טגערֿפעגרעביא יז טָאה -- ?עטלַא ןלוטש --
 ...ייז ןלעװ ,רעטסיולק ןוֿפ קירוצ ןיוש ןעמוק םיטַאבעלַאב יד

 -סיולק ןיא ןעגנַאגעג טשינ ,לדיימ ןייש ,וטסיב סָאװ רַאֿפ ---
 -כָאט סרעלדַא ףסוי ,לריצ טסיב וד ...טָאג ןטעב ףרַאד ןעמ ?רעט
 ןיא -- שידִיי ןיא רעטרעוװ רָאּפ ַא ןֿפרָאװעגנַײרַא רע טָאה -- רעט
 לוק ןֿפױא טגָאזעג רעדיװ רע טָאה -- ..ןייג ןעמ ףרַאד רעטסיולק
 ..ןטעב ןעמ ףרַאד טָאג --

 ?ריא טַײז רעוו ?לריצ ?ךיא --

 ךיא לעװ םורַא טַײצ רעצרוק ַא ןיא .רעה !טשינ ךימ גערֿפ --
 -סיוא ןוומ ייז טסעװ .רעדניק עשידִיי ייווצ ריד וצ ןעגנערברעהַא
 -ַאגרָא ןַײד ןוֿפ .טסיב וד ּוװ ,טסּוװרעד ךיז ןבָאה רימ .ןטלַאהַאב
 -רעטנוא רעד ןיא עלַא ןענַײז ייז .טסּוװרעד ךיז רימ ןבָאה עיצַאזינ
 רַאֿפ טױרטרַאֿפ ךיז טָאה ענַײד עמַאמ יד .גנוגעווַאב רעשידרע
 טעװ ןעמ זַא ,ןַײז רעכיז טלָאװעג טָאה יז .רעדילגטימ עכעלטע
 ןֿפױא ,סערדַא ןַא טזָאלעגרעביא טָאה יז .ןעניֿפעג לָאמ ַא ךיד
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 ןעמ טָאה עמַאמ ןַײד .ןכוז וצ ךיד ּוװ ןסיוו ןעמ לָאז ,לַאֿפ ןטסגרע

 ןעװעטַאר ייז זומ ןעמ .ןַארַאֿפ ןענַײז רעדניק ייווצ .טריטרָאּפעד

 -ָאב ןלעװ רימ .ןטלַאהַאבסיוא ָאד ייז טסעוו .,טלַא רָאי ןעצ םורַא

 ןעמענוצ ייז ןזָאל טשינ !ַײנ ייז ךַאמ ךיא ,ןלוטש עטלַא ,ָאי ...ןלָאצ

 טשינ סעגרַאֿפ .רעטסיולק ןיא ןייג ייז ןזָאל טשינ .סענָאנ יד ןוֿפ

 ליג ייז ךַאמ ךיא .ענעיורטש ,ןלוטש... .טייקשידַיי ןַײד

 ןבָאה ייז .טרעבָאר ןוא ןַיול ןעמוקעגנָא ןענַײז ףיוה ןֿפױא

 .ןעלריצ וצ ןדייר ןטלַא םעד ןעזעג

 ןיא טכַאדרַאֿפ טימ טגערֿפעג זַיול טָאה --- ?רע ליוװ סָאװ ---

 ,לוק

 עכעלטע ָאד ןענַײז ךיק רעד ןיא .ןלוטש טכיררַאֿפ רע --

 .ענעכָארבעצ

 ,יורטש םעד טעז טָא ,קיליב רעייז ןוא .ַײנ ייז ךַאמ ךיא --

 -ּפָארַא ןטלַאהעג ןוא טדערעג רעטלַא רעד טָאה -- ..טעברַא יד

 ,ּפָאק םעד טזָאלעג

 -- סעּכ טימ טגָאזעג טרעבָאר טָאה -- !טשינ ףרַאד ןעמ --

 ןלוטש ענַײמ .ןרעװ רוטּפ טשינ ייז ןוֿפ ןעמ ןעק קיטנוז וליֿפַא

 ,ץנַאג ןענַײז ייז .ןטכיררַאֿפ טשינ ןעמ ףרַאד

 !עידַא !לָאמ טייווצ ַא ןעמוק ךיא לע --

 ,קעװַא זיא רעטכיררַאֿפ-ךלוטש רעטלַא רעד

 ,ליבָאמָאטיױא ןַא ןרָאֿפרַאֿפ זיא רעטעּפש עלַײװ רעצרוק ַא טימ

 םעניא טלעטשעגנַײרַא ךיז טָאה ריציֿפָא-רעטנוא רעשישטַײד ַא

 -סיוא ,לוויטש ענַײז טּפַאלקעגֿפױנוצ טָאה רע .סנַאריד יד ןוֿפ זיוה

 ;טגערֿפעג שירעלעֿפַאב-בלַאה ןוא טסורב יד טכַײלגעג

 ?זיוה ןיא ןָאלגע לעזַאומעדַאמ זיא --

 ןבָאה זיוה ןיא עלַא זַא ,גנילצולּפ ױזַא ןעמוקעג זיא עגַארֿפ יד
 .ןָאטעג רעטיצ ַא

 ןֿפורעגסױא לריצ טָאה -- !ךיא ןיב טָא --

 סָאװ ,לַאבצנַאט ַא וצ ןעמענוצטימ ךַײא לעֿפַאב ַא בָאה ךיא --
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 לטעטש םעד ןיא "ייזילע; לעטָאה ןיא טנַײה ןכַאמ ןריציֿפָא יד

 .ןָאקַאמ
 ?ךיא סָאװ רַאֿפ ?ךיא --

 !לעזַאומעדַאמ ,לעֿפַאב ַא --

 .טגערֿפעג זיול טָאה -- ?ןרָאֿפטימ ךיא ןעק --

 ןבעגעגכָאנ ןוא טלקנעװקעג לסיב ַא ךיז טָאה שטַײד רעד

 ,רעדיילק עקידֿבוט-םוי ןיא ןָאטעגנָא ךיז ןבָאה ןעױרֿפ עדייב

 ןטעבעג טָאה יז .הילּת רעד וצ טייג יז זַא ,רעכיז ןעוועג זיא לריצ

 יז רעדייא ,טנעה עשישטַײד יד ןוֿפ ןצישַאב יז לָאז רע זַא ,טָאג
 ןסישרעד יז טעװ ןעמ יצ ,טסּוװעג טשינ טָאה יז .ןברַאטש טעוװ
 .ןעגנעהֿפױא רעדָא

 טָאה ןעלריצ .לַאב ןֿפױא טזָאלעגנַײרַא טשינ ןעמ טָאה ןעזִיול
 -ַאּפ טימ לעטָאה ןוֿפ לַאזצנַאט ןסיורג םעד ןיא טריֿפעגנַײרַא ןעמ
 .עמַאד רענייש ַא רַאֿפ טסַאּפ סע סָאװ ,ץנַאגעלע רעטרידַאר

 עצרַאװש ערעייז ןיא ןריציֿפָא טלמַאזרַאֿפ ןעוועג ָאד ןענַײז סע
 עטשרַאבעגֿפױרַא טימ ,ןגױא יד ןיא ןעלקָאנָאמ טימ ,ןרידנומ
 טַאהעג טָאה יז סָאװ ,ןריציֿפָא ייווצ יד ןוֿפ רענייא .רָאה עֿפַײטש
 -עגוצ ריא וצ זיא ,ייברוק עד זיקרַאמ ןוֿפ סָאלש םעניא טנגעגַאב
 :טגָאזעג ןוא טגײנרַאֿפ ךיז ,ןעמוק

 ךַײא ערע יד ןוא ןגינעגרַאֿפ סָאד ןעמונעג רימ בָאה ךיא --
 -נַארֿפ ןייש ,ןדירֿפוצ וטסיב .,לַאבצנַאט רעזדנוא וצ ןדַאלוצנַײא
 ?לדיימ שיזייצ

 -עג טָאה ריא ןיא ץלַא .ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש ַא טָאה לריצ
 טנַײח זיא סָאװ ,ןַאמ ןטלַא םעד ןגעוו טכַארטעג טָאה יז .טרעווילג
 .תוחילש ןַײז ןגעוו ,ןעמוקעגרעהַא

 ןעקנורטעג טָאה ןעמ .ןעױרֿפ רָאנ ןעוועג ןענַײז לַאז םעניא
 -יֿפַָא יד .טכַאלעג קיכליה טָאה ןעמ .רעינַאּפמַאש ,ןרעקיל ,ןענַײװ
 ןציו עבָארג טגָאזעג ןעױרֿפ יד טימ טריזװמַא ךיז ןבָאה ןריצ
 ןדַאלעגנַײא טָאה סָאװ ,ריציֿפָא רעד .שיזיײצנַארֿפ ןטרַאה ַא ןיא
 טַײצ וִצ טַײצ ןוֿפ ןיולב .טצנַאטעג רדסּכ ריא טימ טָאה ,ןעלריצ
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 ,ןטנעמילּפמָאק טכַאמעג ריא טָאה רע .ןרעדנַא ןַא וצ טזָאלעגּפָא יז

 םייהַא ריא וצ ןעמוק וצ טגָאזעגוצ ,ןקַאנ ןיא וליֿפַא ריא טשוקעג

 עכלעוו ןוֿפ ,ןרעקיל רדסּכ ריא ןגָארטעגוצ ,םורַא געט עכעלטע ןיא

 עטלייצעג טדערעג טָאה יז .ןָאטעג ּפוז םעניילק ַא זיולב טָאה יז

 טָאה יז .ענימ ַא טימ ,לכיימש ַא טימ טיהעג ךיז טָאה יז .רעטרעוו

 ןעמוק ןלעװ סָאװ ,רעדניק עשידִיי ייווצ יד ןגעוו טכַארטעג רדסּכ

 יז טלָאװ ,טשינ ןעוו ,טלָאמעד זיב ןבעל זומ יז .םורַא טַײצ ַא ןיא

 יז ןלָאז .עשידִיי ַא זיא יז זַא ,ןגירשעגסיוא לוק ןֿפױא רעטציא

 ַא ָאד ןריציֿפָא יד רַאֿפ ןעוועג טלָאװ סע .עדנַאש רַאֿפ ןבָארגַאב ךיז

 יז ןטלָאװ ייז !לדיימ שידִיי ַא טימ ןצנַאט ןלָאז יז ,ּפַאלקטױט

 טימ טעװ סע סָאװ ,טשינ ריא טרַא סע .טרָא ןֿפױא ןסָאשרעד

 רעיּפ .ןקיטייוו עכעלרעניא ןוֿפ טקינַײּפרַאֿפ ,ןיילַא זיא יז .ןַײז ריא

 .ױרֿפ ַא ןוֿפ ןליֿפעג עריא ןקיטשרעד ךיז ןיא זומ יז .ביל יז טָאה

 ןכַאמ ףוס ַא ַײס-יװ-ַײס ליוו יז ?ןטלַאהסיױא ױזַא יז ןעק גנַאל יו

 "נערב טעװ ןַאמ רעטלַא רעד זיב ןטרַאװ רעבָא זומ יז .ןבעל ןטימ

 .סנַאריד יד ַײב ןטלַאהַאבסױא ייז טעװ יז .רעדניק ייווצ יד ןעג

 בױא ,טשינ בױא .ןָאט סע טעװ רעיּפ .ןײטשַאב ןזומ ןלעװ ייז

 ַא .זיקרַאמ םַײב ןטלַאהַאבסיוא ייז יז טעװ ,סנַאריד יד ַײב טשינ

 -רַאמ םעד ןטעב ןוא ןַײרַא סָאלש ןיא ןייגוצ טעװ יז ,יידיא עטוג

 ,רעכיז ןַײז ייז ןלעװ טרָאד .רעדניק ייווצ יד ןעװעטַאר לָאז רע ,זיק

 ..סנייא ץלַא זיא סע ...יז ןצומשַאב ,ןשוק יז טעװ זיקרַאמ רעד

 ,קסיּפ ןַײז טימ טצומשַאב יז ריציֿפָא רעשישטַײד רעד טָאה טָא

 יז זַא ,ןטכַאד ריא ךיז לָאז .ןקַאנ ריא ןיא ןגיוזעגנַײא ןּפיל ענַײז

 ,טיוט םוצ עטּפשמרַאֿפ ַא ַײס-יװ:ַײס ךָאד זיא יז .רעמ טשינ טבעל

 זיולב .טיוט זיא יז -- ןדִיי עלַא ,עמַאמ ריא ,רעטָאֿפ ריא יו ױזַא

 ..טיוט זיא יז --- ָאד טצנַאט ןטָאש ריא

 ךיא !ױרֿפ עניילק ,ענייש ,טכַארטרַאֿפ ךיז וטסָאה סָאװ --

 טשינ ןוא ןָאלגע עילימַאֿפ ַא ףיוא טגערֿפעגכָאנ ךיז ןָאיל ןיא בָאה

 ַאזַא טשינ ןעק רענייק ?ענייש ןַײמ ,ןָאיל ןוֿפ עקַאט וטסיב ,ןענוֿפעג

 יסורג ַא ןעגנערב ריד לעװ ךיא .ןכוז ךָאנ לעװ ךיא ,ונ ,עילימָאֿפ
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 ,ףרָאד ַא ןיא טכענ ןוא געט ענַײד ןעגנערברַאֿפ טשינ טסרָאט וד
 ביל בָאה ךיא .דַײז יו זיא טוה ןַײד .ןעמענסױרַא ךיד לעוװו ךיא
 -רַאש !עכ-עכ-עכ ..טנַאמרַאש ןענַײז ייז .ךעלדיימ עשיזיײצנַארֿפ
 ?ַאּפ ס'ענ !טנַאמ

 ריא טָאה םערעדעג יד ןיא .ןָאטעג ךַאל ןקידנעגנילק ַא טָאה יז
 ןבעוועג-טולב ןוא שיײלֿפ סָאד ןסירעצ ףמַארק רעשיטַאמזַאּפס ַא
 ,ןייוועג ַא יו טרעהעגנָא ךיז טָאה סריא רעטכעלעג סָאד

 סָאװ .עביל ןוֿפ טסנוק יד ןענעק ךעלדיימ עשיזיײצנַארֿפ יד --
 עכלעזַא טָאה רע ?ייברוק עד זיקרַאמ ןטֿפַאהלקע םעד וצ וטסגָאז
 רע !טנוה רעד ףעמענוצ םיא ַײב ייז טעװ ןעמ .קרעווטסנוק ענַַײֿפ
 ןעמוק ןלעװ טשינ טסעװ ,ןתח ַא ןיוש טסָאה וד זַא ,טגָאזעג טָאה
 וטסעװ ןריציֿפָא עשישטַײד ןופ לַאב ַא ףיוא -- לַאב םעד ףיוא
 ,קידנצייר ןוא טרַאצ טסיב וד !זיקרַאמ רעקיצומש רעד ?ןעמוק טשינ
 ..ןָאלגע לעריס לדיימ טנַאמרַאש ,ןיזױצנַארֿפ עניילק

 טָאה סָאװ ,ליבָאמָאטױא רעקיבלעז רעד טָאה טנװָא ןיא טעּפש
 ,לריצ ןוא זיול ,ןעױרֿפ ייווצ יד טריֿפעגמײהַא ,טכַארבעגרעהַא יז

 עסייה טימ בַײל ריא ןבירעג לריצ טָאה טכַאנ ןיא קיטש ַא זיב
 -עג ַא ןוא טעב ןיא ןגעלעג זיא רעיּפ .רעכעטנַאה ןוא רעסַאװ
 טשינ ץלַא ךָאנ טָאה רע .טַײז ןַײז ַײב ןגעלעג זיא סקיב ענעדָאל
 ןשישטַײד םעד ףסישרעד וצ רעִירֿפ ןעמעוו ,ןסילשַאב טנעקעג
 ..ןילַא ךיז רעדָא ןעלריצ ,זיקרַאמ םעד ,ריציֿפָא

 -עצ ןַײז טליקעג טָאה סקיב רעד ןוֿפ סָאלש רענעלָאטש רעד
 ,טימעג טזיורבעצ ןַײז ,טולב טציה
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 ץיטשרעבליז שינייב

 ?ןָאפ סנעמעוו רעטנוא

 ןכיירגרעד ריד וצ טרָאװ ןַײמ לָאמ ַא טעוו'ס בוא טשינ סייוו ךיא

 ?ןיטש ןוא לָאטש ,רעַײֿפ ןוֿפ ןצענערג עטמיוצעגּפָא ךרוד

 ?גנוצישַאב טנַײה וטסניֿפעג ןָאֿפרעגיז סנעמעוו רעטנוא ,ָא

 -- -- ױַײּפ ןוֿפ דימ ,ןַײא טנעה יד ןיא םינּפ סָאד טשינ וטסבָארג יצ

 ,ןברוח רעזדנוא ןוֿפ דנַאל ןיא םורַא וטסעשזדנָאלב רשֿפא ןוא

 ?ןייוװעג טקיטשרעד ליטש ןיא ךיז ןעגנַאגרַאֿפ דרע יד זיא'ס ּווװ

 ,ןצַאלַאּפ ענרעזעלג טרעטעמשעצ רָאװ ןוֿפ קַאה יד טָאה סע

 ;טױבעגֿפױא תומולח ןיא ייז רימ ןבָאה עדייב סָאװ

 :טיױנ רעד טָא ןוֿפ סױרַא ,ןענעֿפע זדנוא ריט ַא טעװ רעוו

 ,ןברוח רעזדנוא ןוֿפ דנַאל ןיא םורַא וטסעשזדנָאלב רשֿפא ןוא

 -- !טױט טימ ,דרָאמ טימ ,סַאה טימ טּפַאזעגכרודַא דרע יד זיא'ס וו

 .1940 ץרַאמ רעטס24 ,ןּפרעװטנַא

 יקסנילרעב .ש

 געט ענעי ןיא

 "ןעננולייצרעד ןוא רעדליב, ןופ ןעלטיּפַאק

 טלעוו יד ןעוו ,1941 ןוֿפ טסברַאה ןטעּפש ןיא ןעוועג זיא'ס

 תולייח עשירעלטיה יד .טנורגּפָא ןיא טלקַײקעג קישַאר ךיז טָאה

 ןרעדנַא ןכָאנ דנַאל ןייא טשטעווקעצ ןוא ןעגנּוװצַאב טַאהעג ןבָאה

 ןוֿפ חטש ןטיירב ןוא ןסיורג ןרעביא ןֿפָאלעג טציא ןענַײז ןוא

 ,דנַאלסור



 63 דךנו"ענ ןופ ןגעװ יד ףיוא

 -ייה ערעייז ןוֿפ ןעועג רקוע ןבָאה ןדִיי רעטנזיוט רעטרעדנוה
 ,ןענַאלּפָארע עשישטַײד יד ןוֿפ רעַײֿפ ןקידנעַײּפש םעד רעטנוא ןעמ
 ,ןגעו יד רעביא טזַײרקעגמורַא טרעטשעגמוא ןוא ַײרֿפ ןבָאה סָאװ
 ,עקידנֿפױלטנַא יד ןשיוװצ םכותב -- ךיא ןוא

 ַא וצ ןעוועג ןכילגעג זיא שטנעמ רעד ּוװ ,ףיולעג םעד ןיא
 ןיב ףיױלעג םעד ןיא ,עילַאװכ רעקידנרעדַײלש ַא ףיוא לדנעּפש
 -לטימ ןיא טָאטש ַא) דנַאקרַאמַאס ןיא ןרָאװעג ןגיּפשעגסױא ךיא
 ןוא .(עירעּפמיא רעשיסור רעסיורג רעד וצ טרעהעג עכלעוו ,עיזַא
 -ַאזיורג = ַא רָאג שטנעמ ןרַאֿפ טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ָאד
 ,טיױנ יד -- אנוש רעמ

 -סַײמ רעטקישעג ַא סעּפע יװ ,טיונ יד ,יז טָאה טעברַאעג ןוא
 רעביא טקַאהעג עטָאלד רעד טימ טָאה סָאװ ,רָאטּפלוקס ַא -- רעט
 -עגמורַא ןרָאװעג עלַא ַײב ןענַײז ןקַאב יד .רעמינּפ עכעלשטנעמ
 רעטנוא ,ןגױא יד ןוא טצעזעגסױרַא רעטלוב -- זענ יד ,טעסעט
 ןענַײז קיזיּפש ןוא .טקַאהעגנַײרַא ּפָאק ןיא רעֿפיט -- סנכייצ עיולב
 רעייז ןטלַאהוצסיױא ןעװעג רעש ןיא'ס זַא ,ןרָאװעג ןגױא יד
 ,קילב

 ,קיגייוועניא .םינמיס עכעלרעסיוא ןעוועג רָאנ ןענַײז סָאד רעבָא
 ענעדיײשרַאֿפ ןליּפש ןבױהעגנָא ןבָאה ,םזינַאגרָא ןכעלשטנעמ םעניא
 .ַא"א סוֿפיט ,עירעטנעזיד :תולחמ

 -עגסיוא ,םירֿבק עמַאזנייא ןעז ןביֹוהעגנָא ךיז ןבָאה ךַײלג
 ןוֿפ סנימלע-תיב עקימייל יד ףיוא ,ענעגייא ןוא םייה ןוֿפ ענעֿפרָאװ
 טיורב ןרָאװעג טלייטעגוצ זיא ,דנַאקרַאמַאס ןיא ,ָאד .ןַאטסיקעבזוא
 םַארג 400 :םַארג ןֿפױא -- דלָאג ןוֿפ גָאװ ַא טימ שטנעמ ַא רַאֿפ
 רעד ןופ ןטינשעג טָאה ןעמ עכלעוו ,ךעלצענעּפ יד סָאװ ,גָאט ַא
 ,דלָאג ךעלעטעלב יד וצ ןעוועג ךעלנע ןענַײז ,עיצרָאּפטױרב

 -ייא ןַא ןיא ןענַאטשעג ןיב ,עיצרָאּפ יד קידנטלַאהרעד ,ךיא
 -ץעג-טשינ ַא ןוֿפ דימּת טציירעג .ןײלַא ךיז טימ המחלמ רעקיב
 סָאד ןלײטנַײא טנעקעג טשינ ןֿפוא-ןיאב ךיא בָאה ,רעגנוה ןטליטש
 יד ןטלַאהרעד ןטימ םענייא ןיא .גָאט ןצנַאג ןֿפױא טיורב לקיטש
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 יד יװ ,עקיזיּפש סעגַארֿפ ןעגנורּפשעגסױרַא ןענַײז עיצרָאּפטיױרב

 טציא ןסעֿפױא ?ןָאט ןָא ןעמ טבייה ?סָאװ ,ונ :סרעסעמגנירּפש

 סָאד בָאה ךיא ?ןייג ןֿפָאלש ןרַאֿפ ?רעטעּפש ?עיצרָאּפטױרב יד

 טשינ ךיז בָאה ךיא ןֿפרּוװרָאֿפ לֿפיװ ןוא .ןעלציּפעצ טנעקעג טשינ

 -עצ ַא ,רוטַאנ עטעװעלַאבעצ ַא זיא רימ ַײב רשַאב ,ןכַאמ טלָאזעג

 רעדיװ סנגרָאמ וצ זיא ,ןעמיוצ טשינ ךיז ןעק ,שטנעמ רעטזיורב

 ןעגנולשעגנַײא עיצרָאּפ יד בָאה ךיא רעדָא :ענעגייא סָאד ןעוועג

 תעל-תעמ ןקידכעלַײק ַא ךָאנרעד ךיז ןוא ירֿפ רעד ןיא דלַאב

 ךיא רעדָא ַײרַא לױמ ןיא ןעמענ וצ טשינ טײרדעגמורַא

 קיטש ַא גנולייטוצ-טױרב רעד טימ ןגָארטעגמורַא ךיז בָאה

 ןוֿפ ןגױצעגֿפױנוצ ןצנַאג ןיא ןיוש ,טמעלקרַאֿפ ,ןוא גָאט ןֿפױא

 .סיב עכעלטע טימ ןעגנולשעגנַײא יז ךיא בָאה ,רעגנוה

 עגונב גנוקידיײטרַאֿפ ַא רימ ןיא ןֿפורנָא ךיז טגעלֿפ סע ,תמא

 טשינ ןעק ךיא ..ךעלניילק ןַײז טשינ ןעק ךיא :גנולדנַאה ןַיײמ

 ערעדנַא יװ טױרב ץקוע םעד לטַאגַאּפש ַא טימ ןטסעמ יױזַא

 ןלייט ערעדנַא יוװ קידנעעז ,ןגיוא יד קעװַא עקַאט םענ ךיא .ןעוט

 עז ךיא .לקירטש ַא ןוֿפ סָאמ ַא ךָאנ טיורב עיצרָאּפ יד ןַײא ךיז

 זיא תמא רעד רָאנ .תולֿפש עכעלשטנעמ ליֿפ ױזַא ,תולֿפש ןירעד

 .רוּכיש ַא יװ דנַאטשוצ ַא ןיא ןעוועג קיביײא ןיב ךיא זַא ,ןעוועג

 עטרעכעהעג ַא יװ רימ ןיא טליּפשעג טָאה טייקנסערעד-טשינ סָאד

 ,דנַאטשוצ ןלַאער םעד ןוֿפ ןעמונעגסױרַא ךימ טָאה ,רוטַארעּפמעט

 טציּפשעגֿפױא ױזַא ,ןרָאװעג ךַאװ ױזַא רימ ַײב ןענַײז םישוח עלַא

 רעהעג ןַײמ .ןגױא יד טימ ןעזעג רעֿפרַאש בָאה ךיא .ןרָאװעג

 ןוא .טליּפשעג רדסּכ טָאה ץרַאה סָאד ןוא .רעכַאװ ןרָאװעג זיא

 ףסע :טַאהעג רעגַאב ןייא ןבָאה םישוח עלַא

 וצ שיטנַאדעּפ ױזַא ןעװעג רעװש רימ זיא ֿבצמ םעד ַײב

 זיא-טשינ"יוו ךָאנ ךיא געלֿפ גָאט ןוֿפ ןעהעש יד .ןטסעמ ןוא ןגעוו

 ךיא .רעגנוה ןוֿפ גָאלּפ עקידנעטש יד ןסעגרַאפ וצ ידּכ ,ןבַײרעצ

 "גסע טֿפױקרַאֿפ טָאה ןעמ ּוװ ,ןרַאזַאב יד ףיוא ןכירקמורַא געלֿפ

 סע רעבָא ,טגָאמרַאֿפ טשינ ךיא בָאה ןֿפױק וצ טלעג ןייק .גרַאװ
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 -עג גרַאװנסע סָאד ּוװ ,טנעָאנ ןַײז וצ ןגיוצעג קרַאטש ךימ טָאה

 יד ןַא ,לַאגעלמוא ןעמ טָאה ,ןרַאזַאב יד ףיוא ,ָאד .ךיז טניֿפ

 ןַא ,עקשָאיּפעל ַא ןֿפױק טנעקעג ,ןקרעמַאב טשינ לָאז ײצילָאּפ

 ךערָאװצ ןימ ַא ,קַארוב ןסיז םענעטָארבעג ַא ,לצעלּפ שיקעבזוא

 יד ,עכעלקילג יד ןוא .(סעקנישזָאר) שימשיק ןוא ,ןשיקעבזוא

 עכלעוו יד רעדָא לדנַאה ןלַאגעלמוא םַײב טנידרַאֿפ ןבָאה עכלעוו

 ןבָאה ייז ּוו ,סעלעטש יד ףיוא ןענעֿבנג ךַאֿפניא ץנַאג ןגעלֿפ

 ןרַאזַאב יד ףיוא תוֿבחר םעד ןוֿפ ןסָאנעג עקַאט ןבָאה ,טעברַאעג

 ןַײרַא ןוא שימשיק ,ךערָאװצ ,לצעלּפ ַא ןֿפױק טגעלֿפ רענייא ַאזַא

 ַא ןעװַארּפ ןוא ,(רעזַײהיײט) סַאנַאכיישט עבירט עשיקעבזוא יד ןיא

 יד ,עקירעגנוה יד ןציז ןגעלֿפ םורַא .ייט לקינַײשט ַא ַײב טיײצלָאמ

 ןסערֿפ ןוא ,גנולייטוצ-טיורב רעד ףיוא זיולב טבעלעג ןבָאה עכלעוו

 ןיא גרַאװנסע ןטימ הליכַא-ללעב םעד ןגיוא עקידנענערב יד טימ

 ,םענייא

 .געט יד ןייגכרוד ןגעלֿפ ױזַא

 ,טכענ יד ןעוועג ןענַײז רעגרע

 ןעמ ּוװ ,ךעלזַײה ענעדרע יד ןיא ,סעקטיביק ענעמייל יד ןיא

 לַאֿפ ןטסעב ןיא רעדָא דרע רעלָאג רעד ףיוא ןֿפָאלשעג ֿבור'ס זיא

 סָאװ ,רעצנעּפש רענעטַאװ ןימ ַאזַא) עקַײֿפוֿפ יד טגיילעגרעטנוא

 ,(םענייא ןיא םויטסָאק ןטימ לטנַאמ-רעבייא ןַא רַאֿפ טנידעג טָאה

 ףָאלש ןוֿפ רעױט רעד ןענעֿפע ךיז לָאז סע ןעװעג רעוװש זיא

 טציא ךיז טגעלֿפ רעגנוה רעד .ןענירטנַא טרָאד טסלָאז וד ןוא

 ,ךיז ןיא ןסעגרַאֿפ ןזָאל טשינ ךיד ןוא גָאט ןצנַאג ַא ןוֿפ ןֿפורּפָא

 סעּפע טרָאד טלָאװ סע יו טקנוּפ ןגָאנ ,ןגָאנ ױזַא טגעלֿפ ץרַאה ןיא

 ךרַאמ םעד ,טולב סָאד ריד ןוֿפ ןגיוזעג ןוא ןגעלעג שינעֿפעשַאב ַא

 וד ,סיוא ךיד טלה ןעמ יו ,טליֿפעג טסָאה וד .,רענייב יד ןוֿפ

 לטַײה ןיד ַא סָאװ ,רענייב עליוה שממ ,רענייב עליוה ןרעוו טסעוו

 ,ריד ןוֿפ ןרעו טעוװ סָאד -- ןטלַאהנעמַאזוצ ייז טעוװו

 ַײב טָאה םינּפ סָאד ןגָאלשַאב ךימ ץיה ַא טגעלֿפ לָאמ טֿפָא

 רַאֿפ ןעועג טסיירט ַא סעּפע ןזיא סָאד .ןענערב ןביוהעגנָא רימ
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 ךָאנ טייג רימ ןיא זַא ,תוחוּכ ךָאנ ךיז ןליּפש רימ ַײב זַא ,רימ

 ךיז טסָאה ?טסעז :ךיז וצ ןעלכיימש ןײלַא געלֿפ ךיא .ףיוא סעּפע

 ,ץיה עקיזָאד יד בָאה ךיא !ךעלעקעב עטיור ןעמוקַאב ,רָאג טילבעצ

 "עגסיוא יד יװ טַאהעג רעביל ץלַא ,עכעלריטַאנ ןייק טשינ םגה

 עקיזָאד יד בָאה ךיא .טייקכיילב-רעגנוה עקידתושלח עטרעגָאמ

 רעכעלרעַײֿפ רעד ,רעגנוה ןוֿפ ֿבוט-םוי םעד יו טנכיײצַאב ץיה

 .רעטליּפשעצ רעד ,רענעטכיולעצ רעד ,ֿבוט-םוי

 ןברַאטש טלָאװעג ןעוועג רענרעג ךיא טלָאװ טנעמָאמ ַאזַא ןיא

 ַא יװ סעּפע ,טױטנֿפמַארק ןיא רעטעשטרָאקעגנַײא ןַא רעדייא

 "סױרַא ךיז ןעועג רעטכַײל ךיוא רימ זיא טנעמָאמ ַאזַא ןיא .ץרש

 ךיא .טײקימורַא רעצנַאג רעד ןוֿפ ,טייקכעלקריוו רעד ןוֿפ ןעיצוצ

 ,תומולח ןוֿפ ןעלגילֿפ יד ףיוא ןזָאלקעװַא ךיז ןוא ךַאװ ןגיל געלֿפ

 ןיב ןוא ןבעגעג בייה ַא ךיז ךיא בָאה ץיה רעקיזָאד רעד ףיוא

 ןענוֿפעג ךיז טָאה סע ּוװ ,ןַײרַא ערעֿפס ַא ןיא ןרָאװעג ןגָארטרַאֿפ

 געלֿפ ךיא .ןשטנּוװעג רָאנ ךיז בָאה ךיא סָאװ שממ ,ֿבוט לּכ ןוֿפ

 הטילש יד ןרילרַאֿפ וצ זיב ןעגנועז עלַא יד ןוֿפ ןרעוו ןעגנולשרַאֿפ

 .ןעַײרעמױרט עלַא יד ןבעגעגרעטנוא ןרעג ךיז בָאה ןוא ךיז רעביא

 ףסע םורַא טיירדעג ךיז ןבָאה רעדליב עלַא זַא ,ךעלדנעטשרַאֿפ

 ןויהעג טציא רימ ךיז ןבָאה סָאװ ,סנסע ּפעט יד רַאֿפ ,ייז רַאֿפ

 ,ךעלדיימ עטמולחעגסיוא לָאמַא יד ןטערטעגּפָא ןענַײז ,ןוימד ןיא

 ליֿפ ױזַא טימ ןבָאה סָאװ ,ןסַײװ ןיא ןָאטעגנָא טכעניהנֿבל ןיא

 ןבילבעג טשינ רכז ןייק זיא טציא ,רימ וצ טעילוטעג ךיז עיצַארג

 ןעוועג ךיוא זיא רעדליב-םולח עקיטציא יד ןיא ,ןעמעלַא םעד ןוֿפ

 בור'ס .ערעדנַא ןַא רָאג ,ערעדנַא ןַא רָאג רעבָא ,ױרֿפ ַא טשימרַאֿפ

 -לעק ַא יװ טעברַאעג טָאה סָאװ ,לדיימ ַא ןזַײװ רימ ךיז טגעלֿפ

 "םוק ךיא !ּפָא רימ טימ ךיז טסעומש יז .ןַארָאטסער ַא ןיא עקרענ

 .טסַאג ַא יו טשרמולּכ םוק ,טעברַא יז ּוװ ,ןַארָאטסער ןיא ןַײרַא

 עיצרָאּפ ןיא רימ טגנַאלרעד יז ןוא לשיט ַא ַײב ךיז ץעז ךיא

 ןוא .רערעדנַא רעד ןוֿפ רעסעב זיא ענייא ןוא ,רערעדנַא רעד ךָאנ

 יז טּפוטש ןײגקעװַא םוצ ןוא .ליוו ךיא לֿפיו טיורב ,רקיע רעד
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 ןקרעמַאב טשינ לָאז רענייק ,עלעקעּפ טקַאּפרַאֿפ ַא רעטנוא רימ

 קיטניל רימ טרעוו ,עלעקעּפ סָאד ןֿפע ןַא ןסיורד ןיא ביג ךיא זַא

 עצנַאג ןוא ,עטקַאהעג ,ענעטָארבעג ,ןשײלֿפ ;םירֿבא עלַא ןיא

 ,לדימ םעד טימ ךיז ךיא ףערט טנוװָא ןיא ,טיורב טימ סעמרוה

 יז -- רקיע רעד .קידנטַײדַאבמוא ןענַײז סענעצס-עביל יד רעבָא

 יז ןענַײז עלַא ןוא .סעיָאלֿפ ,ּפעט ,ןסע ,ןסע ,ןסע טימ-טגנערב
 -- -- == לוֿפ ,לוֿפ

 ךיא ןוא רעוש רימ טרעוװ ּפָאק רעד ,דימ ױזַא רעוװ ךיא

 ,ןַיײא-ףָאלש

 ןיב ןוא ןענַאטשעגֿפױא ךיא ןיב ןגרָאמירֿפ ַא םענייא ןיא

 ןעמ טייג ױזַא יו :םעלבָארּפ רעַײנ ַא רָאג רַאֿפ ןייטש ןבילבעג

 ,סַאג ןיא סױרַא

 טֿפול ןיא ןזיא רע .יינש רעסַאנ ַא טישעג טָאה ןסיורד ןיא

 ַא ןיא דרע רעד ףיוא ןלַאֿפעג זיא ןוא ,יינש רעד ,ןעגנַאגעצ ןיוש

 .שטעלּפ ןטלַאק

 סָאד סָאװ ,טיינשעג ןַאטסיקעבזוא ןיא רעטניוו םעד טָאה דָארג

 ,טגָאזעג עקַאט ןבָאה ענעריובעגנַײא יד ,טייקנטלעז ַא טרָאד זיא

 סָאד .תומוקמ ערעייז ןוֿפ טכַארבעגטימ סָאד ןבָאה םיטילּפ יד זַא

 ,האנׂש רעַײנ ַא רַאֿפ םרוג ַא ןעוועג זיא

 ןטַײז עלַא ןוֿפ טקוקעגמורַא ייז ,ךיש ענַײמ טכַארטַאב בָאה ךיא

 לָאז ױזַא יו :עגַארֿפ רעברַאה רעד רַאֿפ ןייטש ןבילבעג ןיב ןוא

 טַאהעג ןליוז יד ךיז ןבָאה ןציּפש יד לב ?ייז ןיא ןייגסױרַא ךיא

 יד ,סעקליּפש יד טימ טקוקעגסױרַא ןבָאה ייז ןוא .ןעמונעגקעװַא

 ןָא ןעמ טבייה סָאװ .ןייצ עטצרַאשעגֿפױא טימ היח ַא יװ ,ןציּפש

 יד ףױא גנולייטוצ-טיורב יד ןעמענּפָא ןייג ךָאד ןומ ךיא ?ןָאט

 עקיטנַײה יד ןַײז קיטליג טשינ ןיוש ךָאד טעװ ןגרָאמ ;ןטרַאק

 !טיורב עיצרָאּפ יד ליּפשרַאֿפ ךיא :עטַאד

 לז יד ןדניבוצ :האצמה רעטלַא ןַא ףיוא ןלַאֿפעג ךיא ןיב
 ,םורַא:דניב ,ןַײא-יצ ,ןעװערטסַײמ ןָא-בייה ךיא .לקירטש ַא טימ
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 ןכַאמרַאֿפ ,ןכַאמרַאֿפ סעקליּפש יד טימ ליומ עשהיח סָאד ץלַא ליוו

 עטשרע יד ַײב .סױרַא-ייג ,ךיש יד ןָא-וט ךיא .עלַא רַאֿפ לָאמ ןייא

 .ןעוטֿפױא ענַײמ עלַא ןוֿפ סיוא רעסַאװ סָאד ךיז טכַאל טירט רָאּפ

 יּפָאט ,עשטּפָאט ךיא .סיֿפ ענַײמ םורַא-טּפַאכ טייקיצענ עקידַײנש ַא

 ןיא ןָאטביה טלעק יד יװ ,ליֿפ ןוא ןעיינש עטלַאק יד ןיא עשט

 עטקַאהעגסיוא טימ הֿברוח ַא ןיא יו סעּפע טקנופ ,ןֿפױלמורַא רימ

 ןענַײז סע תמחמ ןוא .רעדיוש ַא ךיא ליֿפ רענייב יד ןיא .רעטצנעֿפ

 יַאב ךיא זַא ,טכַאדעגסױא רימ ךיז טָאה ,ןטײקנַארק ןעגנַאגעגמוא

 עכלעוו ,רעטנזױט יד טימ םענייא ןיא קעװַא ךיז גייל ,ץיה םוק

 רעד ןקָארשעג ױזַא טשינ טָאה ךימ ?סייוו רעװ ,טָאטש ןיא ןגיל

 "רַאֿפ ,םיטילּפ יד ןוֿפ םירֿבק עטזָאלרָאװרַאֿפ ,עטנלע יד יװ טוט

 "זוא ןוֿפ סנימלע-תיב ענרומכ יד ףיוא טַײל ןוא טָאג ןוֿפ ענעסעג

 .ןַאטסיקעב

 "בע רעטעװ סָאד זַא ,טסּוװעג ןיוש ךיא בָאה גנורַאֿפרעד ןוֿפ

 ןעזרעד וצ טשינ ,טייקלענש ַא טימ ןַאטסיקעבזוא ןיא ךיז טרעד

 ןרעװ ןלעװ ןגעװ יד .ןוז יד ןענַײש ןָאק גָאטימ ךָאנ .גיוא ןטימ

 ?וד ןוא ,ונ ןבַײלב טשינ רכז ןייק טעוװ יינש םעד ןוֿפ .ןקורט

 ןָא ךיא בייה ,קידנסיו טשינ ןײלַא ?ןרעװ ריד ןוֿפ ןעק סָאװ

 טעװ ןגרָאמ ,ןוז יד ןענַײש טעװ ןגרָאמ, :סַאג רעד רעביא ןעַײרש

 ,גנוקיורַאב ַא טליֿפעג סעּפע בָאה ךיא ...??וד ןוא ,ןוז יד ןענַײש

 ןצנַאג םעד ןקירדסיוא טנעקעג ץַאז ןבלַאה םעד ןיא בָאה ךיא סָאװ

 עקידַײנש סָאד ,אברדַא זַא ,ןטכַאדסױא ןעמונעג ךיז טָאה רימ .רעצ

 עלַא רַאֿפ םורַא רעצנַאּפ ַא יװ ךימ טמענ ,ךימ טקיטֿפערק רעסַאוװ

 טגנערב רעטניװ רעד סָאװ ,תולחמ ײלרעלַא רַאֿפ ,ןעגנוליקרַאֿפ

 ןיא האנה טימ סיֿפ יד ןלעטש ןבױהעגנָא בָאה ךיא ןוא ,ךיז טימ

 .סיֿפ יד ,ןרעװ םערַאװ ןבױהעגנָא רָאג ןבָאה ייז --- ןוא ןרעסַאװ יד

 ךיא ןוא ןעמונעגמורַא ןצנַאג ןיא ךימ טָאה סיֿפ יד ןוֿפ ץיה יד

 .טבעלַאב רעייז טליֿפעג ךיז בָאה

 ןַײמ ןעמוקַאב ,םָארקטױרב רעד וצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא

 ןעמ ּוװ ,ןכיקסקלָאֿפ יד ןוֿפ רענייא וצ ןייג ךימ זָאל ןוא עיצרָאּפ
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 פוז ַא ןעמוקַאב ,ייר רעד ןיא ןיטש ןעהעש ךָאנ ,לָאמ ַא ןעק
 .העבטמ עניילק ַא רַאֿפ

 -- טשרע .טנַאה ןיא ךיא טלַאה טיורב עיצרָאּפ יד .ייג ךיא

 ןוֿפ טּפַאכעגסױרַא טיורב סָאד רימ טָאה ןעמ זַא ,ריּפשרעד ךיא

 ןֿפױא ןֿפרַאװ וצ ךיז טיירג ,סיוא-יירד ַא ךיז ביג ךיא .טנַאה רעד

 -יורב ,רעסיורג ַא ,טנוה ַא יוװ ,עז ןוא ,טיוט ןוא ןבעל ףיוא ,אנוׂש

 .עיצרָאּפטױרב רעד טימ טֿפױל ,טנוה רענ

 זַא ןַײא ךַײלג עז ךיא רעבָא ,ןֿפױלכָאנ םיא ןווּורּפ ליוו ךיא
 ןסיב ַא קירעגנוה ןּפַאכ ןוֿפ טלעװ רעד ןיא .טשינ ןיז ןייק טָאה'ס
 ערעסעב טימ טניורקעג ןָא תישארב ימי תשש ןוֿפ טנוה רעד זיא
 זיא רע זַא ,ןֿפױלכָאנ םיא ךיא לעװ ןיהּוװ .שטנעמ ןרַאֿפ תולוגס
 ?סַאג רעטירד רעד ףיוא ןיוש

 ךימ טָאה סָארדרַאֿפ ןוֿפ ּועַײֿפ ַא ןוא ןייטש ןבילבעג ךיא ןיב
 טסַײר ןעמ ןעוו ,טַײצ ַא ןיא ךָאד ןבעל רימ .טּפַאכעגמורַא
 ןסע ןבייהנָא ךיז טעװ ןעמ ןעו ,ליומ ןוֿפ שממ ןסיב םעד
 ?רוטלוק ןגעוו ןעלּפַאלּפ ץלַא ךָאנ רימ ןלעװ ,ונ !טייהרעקידעבעל
 סניקשוּפ ףיוא קעטָאילביב ןיא ןזָאל טציא ךיז ךיא לָאז רשֿפא ןוא
 האנה ןוא רעכיב ענעדנובעג ןייש ַײב ןצעזקעװַא ךיז ןוא ןעמָאנ
 ןוא גָאװ ןוא ,עינָאמרַאה סיוא-ןקירד סָאװ ,ןזרעֿפ ענַײז ןוֿפ ןבָאה
 יד ,ךַא ,רימ ְךיז ןלַײב ןטסױֿפ יד יו טליֿפעג בָאה ךיא .סָאמ
 !טלעוװ עטֿפַאהלקע

 ,טנוה ןֿפױא ןעמונעגמורַא תונמחר ַא סעּפע ךימ טָאה גנילצולּפ
 ָאד ךָאד ןרעגנוה ייז .קידלוש המשנ יד טָאג יאדװַא ךָאד זיא רע
 -- -- -- שטנעמ רעד רָאנ .האוצ עכעלשטנעמ ןסע ייז זַא ,טניה יד
 ןיא ךימ ןבָאה ןרערט .ןטכַארט טנעקעג טשינ רעמ בָאה ךיא
 ןיב ךיא .טצכוילשעג רימ ןיא טָאה ץרַאה סָאד ,טצײלֿפרַאֿפ ןצנַאג
 וצ טשינ טנייועג ,טנייועג בָאה ןוא סַאג רעד ןיא ןענַאטשעג
 ,ןשרעהַאב ךיז ןענעק

 יד ןיא טריּפשעג בָאה ךיא סָאװ ,ץיה יד זיא לַײװרעד רָאנ
 ךיא .ןעמונעגמורַא קירוצ ךימ טָאה רעדיוש ַא .ןטערטעגּפָא ,סיֿפ
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 ןַײרַא ערָאנ ןַײמ ןיא םייהַא קירוצ ןֿפױל שממ ןבױהעגנָא בָאה

 ןרָאװעג קידלביא ױזַא רימ זיא םורַא םעלַא טימ סַאג יד

 .סיֿפ יד ןוֿפ ךיש יד ןֿפרָאװעגּפָארַא ךיא בָאה םייה רעד ןיא

 סָאװ לז ענעֿפָא יד טימ ,ךיש יד ,טקייװעצ ןגעלעג ןענַײז יז

 ןוֿפ רעלַײמ יד יװ ןעזעגסיוא טציא ןבָאה ץיּפש ןיא רעכעל יד

 ,םינקז

 ןטלָאװ סעקליּפש יװ ,טלעק יד ןכָאטשעג ךימ טָאה סיֿפ יד ןיא

 טנַאה רעד ןיא ןעמענ טוּורּפעג ייז בָאה ךיא .ןֿפָאלעגמורַא ייז ןיא

 ,קידרענייב ןוא טלַאק ןעוועג ןענַײז טנעה יד רָאנ ,סיֿפ יד ,ןַײרַא

 עקיצנייא יד .ךיז ןיא טַאהעג טשינ ךיוה ןעמערַאװ ןייק ןבָאה ןוא

 "קעװַא ךיז בָאה ךיא .םעטָא ןיא טריּפשעג ךיא בָאה טײקמערַאװ

 ןעמענ ,רעכַאמ-ןצנוק ַא יו ,טוורּפעג ןוא דרע רעד ףיוא טצעזעג

 םעד ןגױבעגנַײא ,טגנעוטשעגנָא ךיז בָאה ךיא .ליומ ןיא סיֿפ יד

 םיוק ןציּפש יד טימ בָאה ןוא ןביוהעג רעױּפַאק סיֿפ יד ,ּפָאק

 יד ,טכױהַאב ,טמערַאװעג ייז בָאה ךיא ,ןּפיל יד וצ טכיירגרעד

 רימ ןיא .ןזָאלכָאנ ןבױהעגנָא טָאה טײקטלַאקזַײא יד .סיֿפ ןציּפש

 בָאה --- טלעוו עצנַאג ַא ךָאד טסיב :ץלָאטש ַאזַא ןעגנַאגעגֿפױא זיא

 ריד ןיא .טלעװ עקיטכעמ ַאזַא ןוא -- ךיז וצ טלכיימשעג ךיא

 וד שטָאכ ןשעלסיא טשינ רָאג ךיז ןעק סָאװ ,םעטָא ַאזַא טבעל

 וד שטָאכ ,טַאהעג טשינ ליומ ןיא ןָא ירֿפ ןטכענ ןוֿפ ןיוש טסָאה

 .גנַאל םישדח טייקיטעז ןייק טריּפשעג טשינ ןיוש טסָאה

 זַא ,גנונעֿפָאה ַא ,טשרעהַאב ךימ טָאה גנונעֿפָאה ַא סעּפע ןוא

 ,בצמ ןצנַאג םעד ןוֿפ ןעלקַײקסױרַא לָאמ ַא ךָאנ ךיז לעװ ךיא

 ,טביולגעג טנעמָאמ םענעי ןיא בָאה ךיא .ןַײרַא ןיב ךיא ןכלעוו ןיא

 ןוֿפ ךיוא ךיז רענ ךיא זַא ,עֿבטה ךרדל ץוח תוחוּכ ןבעל רימ ןיא זַא

 רעסַײװ ַא סעּפע רעדָא גנַאגרעטנוא-ןוז ַא זַא ,ןרעֿפס עקיטסַײג

 טימ ,דײרֿפ טימ ,טייקיטעז טימ ןָא ךימ טליֿפ למיה ןֿפױא לויט

 .םעלַא ןיא ךיז ןסעגרַאֿפ ַא

 ןרעטַײלסיױא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןסיורדניא רעד
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 יז .סנקלָאװ עצרַאװש ןוֿפ געיעג ַא ןרָאװעג זיא למיה ןֿפױא

 ןטכַאדסױא טנעקעג ךיז טָאה'ס זַא ,ןֿפָאלעג קיטעּפמיא ױזַא ןענַײז |

 רעמ ַא ,דליב טייווצ ַא ןזַײװ וצ ידּכ ,ּפָארַא רעוו ייז טיצ סע יו

 ,סקיברַאֿפ

 ןַײש ַא טָאה ןוא געוו ַא ןטלָאּפשעגכרוד עקַאט ךיז טָאה ןוז יד

 .העיקש וצ ,ןוז יד ,עטיור ַא ןעוועג טציא ןיוש זיא יז רָאנ ,ןָאטעג

 ךימ טכַאמ ןָא דימּת ןוֿפ .ןײגרַאֿפ וצ טיירגעג ךיז טָאה גָאט רעד

 ןיא .קירעיורט ױזַא ,גנַאגרעטנוא םוצ ךיז טזַײװַאב סָאװ ,ןוז ַא

 ןליּפש ןטילב יד סָאװ ,ססוג ַא ַײב יו סעּפע ךיא עז טייקטיור ריא

 טנָאמרעד ,ןברָאטשעג ןיוש -- טבעלעג רעדייא ךָאנ .םיא ןיא ךיז

 ,גָאט ַאזַא

 ןדייש טלָאװעג ןוז רעד טימ ךיז ךיא בָאה ןגעוו טסעד ןוֿפ

 זַא ,תואיֿבנ רעטכעלש ןַײמ בילוצ זיולב .סַאג ןיא סױרַא ןיב ןוא

 ןֿפױא ץעגרע ןַײז ןיוש לעוו ךיא ןוא ןוז יד ןענַײש טעוװ ןגרָאמ

 טימ ןעײרֿפ טלָאװעג ךיז ךיא בָאה םעד בילוצ זיולב ,תמאה-םלוע

 .ןוז רעד

 .ןיײג רעסעב טנעקעג טציא ןיוש ךיא בָאה ךיש ענַײמ ןיא

 וצ ןיוש ןעוועג ךעלגעמ זיא'ס ןוא ןסָאלֿפעגּפָא ןענַײז ןרעסַאװ יד

 ןרעדנַא םוצ טרָא ןקורט ןייא ןוֿפ ןעגנירּפש

 -ירֿפ רעד ַײב טכַאװעגֿפױא רימ ַײב טָאה רעגנוה רעד זיולב

 ךימ טָאה רע ןוא .ריװַא ןיא ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,טֿפול רעש

 עטנוזעג טַאהעג טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,רעגנוה רעד ,ןגָארטעצ טציא

 ןַײמ ןסירעצ טושּפ טָאה רע .רימ טימ ךיז טערָאב ןוא סעקַאלוק

 יד ךעלגעמ ,ןעמיוצ ןעוועג סעּפע ךָאד ןענַײז רימ ןיא ןוא .ףוג

 ךימ לָאז רע ,רעגנוה םעד ,ןטלַאהרַאֿפ םיא ןבָאה סָאװ ,רענייב

 יד טלעטשעג ,ןטלַאהעג ךיז בָאה ךיא .ןכערבנַײא ןצנַאג ןיא טשינ

 רָאנ .טשינ ךיז זָאל ,ךיז רעוו ךיא זַא ,ןסייה לָאז'ס ,טסעֿפ סיֿפ

 ןעוו ,יײא .רעגנוה םעד ,ןבעגעג טכערעג םיא ךיא בָאה ןגעוו טסעד ןוֿפ

 רעדנַא ןַא רעדָא טיורב לקיטש  ַא ןֿפרַאוװוצ סעּפע םיא ןעק ךיא

 עקידנענערב רָאַּפ ַא טימ ןקוקמורַא ןביוהעגנָא ךיז בָאה ךיא !לכאמ



 ןרעַײפ ןשיװצ םיטילּפ 72

 ןליטש וצ ןעניֿפעג סעּפע ךיא לעװ רשֿפא ,סַאג רעד רעביא ןגיוא

 ַא יו ,רעגנוה םעד ,ןטכַארטַאב ןביוהעגנָא םיא בָאה ךיא .םיא

 -ָאֿפ ענַײז ,ןטכער ענַײז ךיוא טָאה רע סָאװ ,רימ ןיא חוּכ ןטייווצ

 .ןעגנורעד

 ךיא ּפַאכ גנילצולּפ .ךוז ,ךוז ,ןגיוא יד טימ עשזדנָאלב ךיא

 עקידנעייגרעטנוא יד סָאװ ,זיוהלגיצ טיור ַא ,זיוה ַא וצ קילב ַא

 סָאד טסקַאװ ןגיוא ענַײמ רַאֿפ ןוא .טדנעלברַאֿפ שממ סע טָאה ןוז

 רָאנ ,לגיצ ןייק טשינ זיא סָאד .טיורב ןוֿפ -- טיובעג סיוא זיוה

 סנייא ,ךעלטיירב עכעלגנעל ,עכַײלג עכלעזַא ךיא עז ױזַא .טיורב

 ךיז טלכיימשעצ עגר ַא .ךייה יד קָאטש ַײרד -- זיב סנייא ףיוא

 -עּפ עכלעזַא ריד דַײנש ,דַײנש ןוא רעסעמ ַא םענ -- קילב ןַײמ

 !זיוה ןסיורג םעד ןוֿפ ךעלצענ

 ךָאד זיא סָאד ןרעטש םעד ןבַײר ןביוהעגנָא ךיז בָאה ךיא

 ױזַא יו .עיצַאניצולַאה-רעגנוה ַא ,ךיז וצ ךיא גָאז ,עיצַאניצולַאה ַא

 טשינ ךָאד ןיא סָאד ?קָאטש ַײרד ןעיוב טיורב טימ ןעמ ןעק

 .ךעלגעמ טשינ ,ךעלגעמ

 ךיז בָאה ךיא זַא ,טּפיצעג ױזַא ךימ טָאה רעגנוה רעד רָאנ

 לָאז ,שינעדנעלברַאֿפ ַא ןַײז לָאז .ןרעטכינסיוא טלָאװעג טשינ רָאג

 סָאד ךיז לָאז -- טיורב רעבָא ךָאד עז ךיא .,ךיז רַאנ ךיא זַא ,ןַײז

 !ןקיטעז גיוא

 .זיוה ןוֿפ רעמיש ריא ןגױצעגּפָארַא ןוז יד טָאה זַײװכעלסיב

 -סױרַא ןענַײז זיוה ןוֿפ ןרעיומ יד ןוֿפ .קידנטָאש ןרָאװעג זיא םורַא

 ,לגיצ ,לגיצ ,לגיצ ןטערטעג
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 עדַארג םײח

 ןעמעלַא טימ םענייא ןיא

 ,רעבירג יד ןיא ,געוו ןֿפױא ךיז ךיא רעגלַאװ ןעמעלַא טימ םענייא ןיא
 ןעיָאו ןוא רעטצניֿפ רימ ןגיל ,רעמינּפ יד ןבָארגַאב
 ,רעביֿפ ןיא ןעמָאנ ןַײז טשינ טקנעדעג סָאװ ,ךיא ןיב רעקנַארק ַא
 -- ןועגש רעד ּפָא טשינ ךיז טזָאל ךָאד

 ,בַיײרש ךיא

 ןסקַאלש ענעַײלב ןיא ךיז סיוא-ןשימ דרע ןוא למיה ןעוו

 ,ןכיילב םעד ,םינּפ ןַײמ קערשטיוט רעד סיוא-טמירק'ס ןוא

 ;לסקַא ןַײמ ףיוא טנַאה ַא ךיז קעװַא קִיור טגייל

 *! ןכײצרַאֿפ ;

 ,קֿפס ןוֿפ טקינַײּפעג ,ךיא ןיב קירעיורט ןוא ,הנּכס ןיא בַײרש ךיא

 ? טעמרַאּפ ןַײמ ןעלקַײקרעד םערוטש רעד ץעגרע טעוװ

 ,קיֿפָארטסטכַײל ןעגנילק ךָאנ זומ דיל ןַײמ ןוא ,בַײרש ךיא
 ,דימ רעצ ןוֿפ זיא ץרַאה ןַײמ ןוא ,ּפָאק ןַײמ זיא רעווש שטָאכ

 .בַײל עטעקַאנ ןַײמ זיא גָאט ןוֿפ ךורבּפָא רעקיזדלעֿפ ַא

 ,בַײרש ךיא ןוא גנַאגרעטנוא-ןוז םענוֿפ לעװש רעד ףיוא ץיז ךיא

 יִקַחְּפיִל קחצי

 דנו-ענ ןיא םיטילּפ
 ןדָאזיּפע

 עשילױוּפ ןוֿפ ןדיי רעטנזיױט יו ,טַײצ םישדח עכעלטע ןיוש
 ךיז ןעניֿפעג ,ןעװעטַאבעלַאב סיצַאנ יד ּוװ ,ךעלטעטש ןוא טעטש
 ךיז רימ ןבָאה יאדװַא .קָאטסילַאיב ןשיטעוװָאס ?ןטַײרֿפַאב, ןיא
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 .קָאטסילַאיב עשיטעווָאס עַײנ סָאד טלעטשעגרָאֿפ שרעדנַא ץנַאג

 ףכש-חרזמ "ןסיורג; ןגעו טכַארטעג שרעדנַא רימ ןבָאה יאדוװַא

 עטלָאצַאב-טינ ןענוֿפעג ךַײלג ָאד ךיוא ךיז ןבָאה םוטעמוא יו רעבָא

 שוּורּפעג ןבָאה סָאװ ,סרעקידיײטרַאֿפ (?עטלָאצַאב עקַאט רשֿפא ןוא)

 טלעֿפעג'ס ןוא ןעעז רימ סָאװ ,םעד רַאֿפ גנורעֿפטנערַאֿפ ַא ןעניֿפעג

 :טשינ

 זיא טָאטש יד ..ףַאלעגנָא רעסיורג ַא ..המחלמ זיא'ס --

 ידַא עשיטעווָאס יד ..םָארטש ַאזַא ןעמענוצֿפױא טיירגעגוצ טשינ

 "רוב רעקָאטסילַאיב יד ...ןענעקַאב טשרע וצ ךיז זומ עיצַארטסינימ

 י.ןרעטש סרעטעררַאֿפ-לַאיצָאס ןוא עיזַאושז

 ַא רַאֿפ לָאמ טֿפָא ןעמונעגֿפױא סע ,םיטילּפ ,רימ ןבָאה ,ונ

 יד ,טײהרענעטלַאהַאב טלכיימשעגוצ לָאמ לייט ןוא גנורעֿפטנערַאֿפ

 .ןקרעמַאב טשינ ,הלילח ,ןלָאז סרעקידייטרַאֿפ

 ןדִיי רעטנזיוט .רעמוז רעטערַאּפעצ ַא .געט-ינוי עקינוז ,0

 בלַאה יד ןיא ןזָאלעג .רעמינּפ עקידכשוח טימ םורַא ךיז ןעיירד

 ןיק .רעדניק ,ױרֿפ ,עמַאמ-עטַאט :עטסטנעָאנ יד ןעמייה עֿבורח

 ךָאד ךיז ןבָאה רימ .ָאטשינ -- טעברַא ןייק .ָאטשינ טעמּכ --- תועידי

 ןעמוק גָאט וצ גָאט ןוֿפ .רעסעּפ עשיטעווָאס ןעמענ וצ טגָאזעגּפָא

 יד .עוועשזישט ןוא ןיקלַאמ ךרוד 'סעצנעשזעיב רעקינייוו סָאװ

 רעד ּוװ ,טעטש יד ןיא ןוא .טכַאװַאב ןוא טכַאמרַאֿפ ןענַײז ןצענערג

 .םישזער'יצַאנ ַא טלעטשעגנַײא ןיוש זיא ,טעוועשוב יצַאנ

 ענעגייא ןוֿפ ,סָאידַאר ןוֿפ ,ןעגנוטַײצ ןוֿפ ןסַײנ רימ ןעגנילש

 יד ךָאנ ןרַאטנעמָאק ענעגייא וצ ךָאנ טיג ןעמ ןוא ,סעקטָאילּפ

 טרעװ רעווש ןוא ןצרַאה ןֿפױא קירעיורט טרעוװ ןטכירַאב-ָאידַאר

 יָאמ-ּפָארטנביר ןוֿפ "םישדחיקינָאה; יד ןיא זיא סע .טימעג סָאד

 .ןשטַײד יד תֿבוטל זיולב ןענַײז גירק ןוֿפ תועידי יד .טקַאּפ-װָאטָאל

 ,קרַאמ רעקָאטסילַאיב ןֿפױא ןדִיי רעטרעדנוה ןטנוװָא יד ןיא ןעייטש

 "טיג רע ןוא ,*קלָאֿפ ןרַאֿפ, רעכליה-ָאידַאר ַא טריטנָאמ זיא סט וו

 ,םיִטילַּפ 1
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 קיניײװ ,(*יטסָאװָאנ עינדעלסָאּפ,) ןסַײנ עטצעל יד שיסור ןיא רעביא
 ןריבורּפ סָאװ יד םורַא ךעלצנערק ךיז ןֿפַאש .שיסור ןעײטשרַאֿפ
 השמ טסיטרַא רעד זיא ?סרעשטעמלָאד, יד ןוֿפ רענייא .ןשטַײטרַאֿפ
 עשילגנע ןעצע :רעקיּפס רעד רעביא-טיג ףמוירט טימ ,ןַאמּפיל
 -ןענימ עשיזייצנַארֿפ ףניֿפ ,ןשטַײד יד ךרוד ןסָאשעגּפָארַא ןענָאיװַא
 עדעי ."ןָאדנָאל ףיוא גנורידרַאבמָאב עקיזיר ,ןעקנורטרעד סרעגערט
 סרערעהוצ יד ןוֿפ ץרַאה סָאד רעסעמ ַא טימ יו טדַײנש העידי
 -עגנַײא ,עקיור ןוֿפ ענעֿפָאלטנַא ,ענעבירטרַאֿפ ,ןדִיי עשיליוּפ --
 ...ןעמייה ענעסעז

 סָאװ ,עכלעזַא ָאד קירוצ ןיוש ןענַײז סרערעהוצ יד ןשיװצ
 -ףיט ןיא טעברַא ףיוא ןבירשרַאֿפ ךיז געט עטשרע יד ןיא ןבָאה
 -נָא רעייז ןטיברַאֿפ :ךלוה רעייז ךָאנ ייז טנעקרעד ריא ,דנַאלסור
 ןוא לרעצנעּפש-עטַאװ ַא -- ?יָארטס; ןשיטעווָאס ףיוא ץכעוט
 ַא ךָאנ רַאֿפ ,טיורב ץרַאװש לקיטש ַא רַאֿפ טשיוטעגסיוא ,ןזיוה
 תוללק טימ ,עטרעטיברַאֿפ ןעמוקעגקירוצ .ּפוז עקידרעסַאװ עיצרָאּפ
 ןבָאה עכלעוו ,?"סעקישטשווָאריברעװ, יד רַאֿפ ןפיל יד ףיוא
 יז ןעוו ,טונימ יד ןטלָאשרַאֿפ ןבָאה ייז .גרעב ענעדלָאג טגָאזעגוצ
 -ןולקעג ןבָאה עכלעוו ,ןכַאז טלײצרעדנָא ךיז ,ןרָאֿפעגניהַא ןענַײז
 -עג טקיטעטשַאב רעטעּפש רעבָא ןענַײז שכלעוו ,ךעלביילגמוא ןעג
 ..רענייב ןוא טיוה ענעגייא יד ףיוא ןרָאװ

 -ןוא-קנַארֿפ םורַא ךיז ןעיירד סרענלעז ןוא ןריציֿפָא עשישטַײד
 רעד ןוֿפ רעדילגטימ ןענַײז סָאד .קָאטסילַאיב ןשיטעווָאס ןיא ַײרֿפ
 .ערעדנַא ןוא עיסימָאק-עיצַאירטַאּפער רעד ןוֿפ ,עיסימָאק-ץענערג
 ץטיב, -- ןרָאֿפקירוצ ליוו סע רָאנ רעװ ...טרירטסיגער ןעמ קר
 ייװצ ןיא ,ןסַאג יד ףיוא טּפעלקעצ זיא גנודלעמ  ַאזַא .,."!ןייש
 יד ןיא רעטנזיוט ןעייטש .שיסור ףיוא ןוא שטַײח ףיוא ,ןכַארּפש
 ,."!ןַײז טעװ ,ןַײז טֶעוו סָאװ !םיהַא ,םײהַא ...קירוצ ,קירוצ/ :ןעייר

2 

 ,טעברַא וצ ץטריברעװ *
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 ןוא ןַײא"ּוװ ןסייוו סָאװ עכלעזַא ,סרעכַאמ ןיוש ךיז ןעניֿפעג סע ןוא

 ןשיטעװָאס ַא וצ ןעמוקעגוצ ןוא ?ןרימש; ךיז טזָאל'ס ּוװ ,סיוא-ּוװו

 ,לרעגייז קיליב ַא רַאֿפ ,דמעה ַא רַאֿפ --- ייר רעד רעסיוא *לּפענק,

 יד ןזָאל ןטסינומָאק עשימייה ...סעקטעּפרַאקש רָאּפ ַא רַאֿפ וליֿפַא

 טיירג דימּת יװ ,ןבָאה ייז רעבָא ,ןקוק וצ ךיז ןעמעש .,ּפָארַא ןגיוא

 ..ץוריּת ןקיטרַאֿפ ַא

 סייוו רענייק רָאנ ,ןטֿפול רעד ןיא טגנעה קערש ןוא ורמוא

 ןעוו ןוא ּוו יונעג טשינ
* 

 ײלרעלַא ןוֿפ טַײל-ײצילָאּפ תונחמ ןעמוקעגנָא ןענַײז טָא ןוא

 טימ ,.דיװק.נ -- עטיור :טנַאקַאב ןיוש ןענַײז לייט .סעיצַאמרָאֿפ

 יד ןלוֿפרַאֿפ ייז ,ץילימ --- עיולב ,ךַאוװצענערג -- סעטנעל ענירג

 וצ ?ןעמעוו רַאֿפ :ןײלַא ךיז טסגערֿפ .ייז ןעמ טעז םוטעמוא .טָאטש

 -נעמַאװצ ַא רָאֿפ-טמוק'ס; :סױא-ןשטַײט סרעקידיײטרַאֿפ יד ?סָאװ

 *..ךָאד טעז ריא .,,.ילֿפ

 עקַאט ,לעֿפַאב ַא ףיוא יוװ .טכַאנ-ינוי עסייה ַא וצ-טלַאֿפ סע

 עלַא טלגנירעגמורַא קיטַײצכַײלג ןרעוו ,לעֿפַאב ַא ףיוא יו רָאנ

 ןעניוװ סע ּוװ ,םינינב ןוא סרעטַאעט ,ןענַארָאטסער .,רעזַײה-עֿפַאק

 טלגנירעגמורַא ןרעװ ,ןרָאֿפוצמײהַא ענעבירשרַאֿפ ,"סעצנעשזעיב,

 טרירטסיגער ךיז ןבָאה סָאװ יד עלַא ןוא ,ײצילָאּפ רעד טָא ןוֿפ

 ןרעוו עלַא -- סַאג ןיא ןוא ןעגנוטַײצ יד ןיא טַאקינומָאק םעד ךָאנ

 ,טריטסערַא רימ

 ַאילּפ רעד ןוֿפ ענעוטעגסיוא בלַאה עּפורג ַא ןריֿפ ןעמ טעז טָא

 יז ןעמ טָאה טרָאד --- קָאטסילַאיב ַײב טרָאדָאב ַא ,דילַײד ןיא עשז

 ןיא טּפַאכעג ייז ןעמ טָאה רעטנזיוט ...?סרעכערברַאֿפ , יד ,טקַאּפעג

 סרעקעב ןיא ,?יָאװנָאק דָאּפ ,טכַאנ רַאֿפ ןוא טכַאנינוי רעד טָא

 ָאד .סַאג'שטיועקצימ רעד ףיוא קירבַאֿפשילּפ רעטקידיילעגסיוא

 זיא'ס סָאװ ,טריטנעמָאק ןעמ .עטנַאקַאב ןוא דנַײרֿפ ךיז ןֿפערט

 .ךַאװ ַא רעטנוא *
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 יז ןבָאה סואימ ױזַא טָא זַא ,ןביילג טשינ ךיז טזָאל'ס ןוא ,ןעשעג

 ,טריטסערַא ןוא טרַאנעגנַײרַא זדנוא

 -עג ,םיטילּפ וצ ןעמ טגנערב גָאט ןדעי ןוא .געט ןעייג ױזַא
 סָאװ ,עכלעזַא ןוא רעטרע-עשטַאד ףיױא ,רעמעדיוב ףיוא עטּפַאכ
 ,(ןצנעװקעסנָאק רַאֿפ קידנבָאה ארומ) טלעטשעגוצ ןיילַא ךיז ןבָאה

 טימ ןָא סָאד ייז טמוק'ס .ןסע ןַײרַא-ןקיש ןדִיי רעקָאטסילַאיב
 -ָאלדָאּפ ןָאטעב ףיוא ןגיל רימ .ןַײרַא-ןקיש ייז רעבָא ,ןטייקירעוװש
 -ַאב ָאד טעז ריא .גנירעה יו עטסערּפעגֿפױנוצ ,ץומש ןיא סעג
 ןוא ןטסיטרַא ,םיריױטקָאד ,סרעבַײרש ,עטנרעלעג עשידִיי עטנַאק
 ,שעוו יד "ךיז ןקוקַאב, עלַא .ץומש ןקיבלעז םעד ןיא עלַא -- ךמע
 ןוא רענעֿפָא ץלַא -- רעטַײװ סָאװ רעבָא ,קידוועמעש טשרע וצ
 ,..רעטסיירד

* 

 -ַאב ןעגנוגנידַאב ערַאמשָאק יד טָא ןיא געטרעדיוש ןביז ךָאנ
 סעקינווָאנישט עשיטעווָאס ילוי בײהנָא ןוֿפ גָאט ַא ןיא ךיז ןזַײװ
 טַאלג רעדָא ןלוֿפוצסױא ןרַאלומרָאֿפ -- טנעה יד ןיא סנגיוב טימ
 ןביײרשרעטנוא ןעמ טסייה ...+ ?שנַאלב טרַאק;ק -- ןבַײרשוצרעטנוא
 יד ןיא יז ַײב טסיב; ?ןעמ טָאה הרירב ַא -- ןעמ טבַײרש --
 5"ָאלעיד, ַא ןכַאמ וצ ףיוא זַא ,ןיוש רימ ןבָאה טרעהעג ..."טנעה
 סָאװ ,טשינ ןיילַא ןיוש ןעמ טסייוו ...סרעגיוטסיוא עסיורג ייז ןענַײז
 ..ןביילקוצסיוא רעסעב זיא סע

 ךעלקימולק טימ ,עקיצומש ,ענעסקַאװרַאֿפ ,ייר ַא ןיא טכַא
 ,רימ ןעייג ,"סטוג-ןוא-בָאה; ןטעװעטַארעג ןטימ ,םערָא ןרעטנוא
 טימ יײצילַאּפ .ןקוקרעבירַא טשינ ,ןעײרדסױרַא טשינ ךיז רָאט'מ
 ,ןטַײז יד ַײב ,ןעלקיצָאטָאמ ףיוא ,דרעֿפ ףיוא ,רעוועג שיטַאמָאטױא
 םעגעכָארבעצ ןֿפױא טכַאנ רעמערַאװ רעד ןיא ּפָא-כליה טירט יד
 ,םיֿבשוּת םתסמ ,רעטצנעֿפ יד ךרוד סױרַא-ןקוק סרעניוװנַײא .קורב
 יד עגר רעד ןיא ןדניװשרַאֿפ -- ןסקיב דלַאב ייז טזַײװ'מ רעבָא

 .סעצָארּפ * -- .קנַאלב ןיא *
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 ןריֿפ ױזַא טָא ..רעטצנעֿפ עטנידרַאגַאב רעטניה ןקילב עקירעגַײנ

 ןֿפָאלטנַא ןענַײז סָאװ ,ןדיי עשילױּפ יד "סרעַײרֿפַאב, ערעזדנוא

 רעשיטעווָאס רעד רעטנוא טעװעטַארעג ךיז ןוא םונהיג-יצַאנ ןוֿפ

 ןיהּוװ .סרעכערברַאֿפ עכעלרעֿפעג ןעוועג ןטלָאװ רימ יװ ךַײלג ,ךַאװ

 ?ןרעֿפטנע זדנוא ןעק רעװ !?ןיהּוװ ?זדנוא ןעמ טריֿפ

 רעטלַא ןַא .רענַײמ רעגָאװש ַא טייג ייר ןייא ןיא רימ טימ

 -סיוא .גנוגעװַאב רעד רַאֿפ ןבעגעגקעװַא ןרָאי ענַײז טָאה .טסינומָאק

 -עב-זטרַאק ןיא ךיוא ,תוסיֿפּת עשילױוּפ ענעדײשרַאֿפ ןיא ןעוועג

 המחלמ רעד רַאֿפ ךָאנ ןליוּפ ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנַאק ַא -- עזער

 ךיוא טָאה רע :?סרעטעררַאֿפ, יד ןשיווצ ךיוא רע זיא ָאד ןוא --

 ןיא ךיז טנייועצ רע !דניק ןוא בַײװ םוצ ,םײהַא קירוצ טלָאװעג

 טַאמָאטױא ןַא ןוֿפ עבלָאק רעשיטעווָאס ַא ןוֿפ ץעז ַא .טכַאנ רעד

 .סיוא רעבָא םיא טרעטכינ
3 

 .עקװָאנסָאס טָאטש רעד רעטניה רעגַאל ַא וצ וצ-ןעמוק רימ

 ןוא ןגעוו ,ןוז רעטנוא ,ןקַארַאב ענעֿפָא ןיא טַײצ ןכָאװ ירד רעדיוו

 -טכַאנ רעדיוו .סעיזיווער לָאמ ןטלֿפױװ םוצ ןיוש יד רעדיוו .טניוו

 ,טכַאנ ַײב זדנוא ןריטרָאּפסנַארט סָאד רעדיוװ .ןלעּפַא

 ַא וצ טריֿפעגקעװַא ןוא ּפעק יד טלָאגעגּפָא זדנוא טָאה ןעמ

 -טכַארֿפ ןטריבמָאלברַאֿפ ַא ןיא ןַאמ קיסַײרד וצ .עיצנַאטסנַאב

 עכעלשטנעמ יד ןקידיילרעד וצ עגָאלדָאּפ ןיא ךָאל ַא טימ ,* ןָאגַאװ

 ,ןשינעֿפרעדַאב

 -רַאֿפ ןיא ןעמענ טימ ןבירשרַאֿפ ןענַײז ןָאגַאװ ןיא טנעוו יד

 טַײרק ,רעַײלב טימ .סעטַאד ענעדײשרַאֿפ טימ ,ןכַארּפש ענעדייש

 טעּפעשט געוו ןיא ,ןָאלַאשע רעגנַאל רעייז ַא ,טצַארקעגסיוא רעדָא

 לעװָאק ןוֿפ ןוא קסירב ןוֿפ לעיצעּפס ,ןענָאגַאװ ךָאנ וצ רדסּכ ןעמ

 ױזַא .ןדִיי עשילױּפ -- ןדִיי ערעזדנוא ץלַא .טעטש ערעדנַא ןוֿפ ןוא

 -עטַארקרַאֿפ ןייא טימ זיולב .סערַאנ עטעקַאנ ףיוא .תעל-תעמ ןַײנ

 ,(תומהב ןריפ וצ ךיוא) ןָאגַאװ-אשמ *
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 ןוא טיורב ץרַאװש ןעמוקַאב '"קָאיַאּפ; ַא רַאֿפ ,לרעטצנעֿפ ןטעוו

 ,ּפוזשיֿפ עקיצלַאז לסיב ַא

 ,טייוו ,טַײװ .טשינ ץלַא רימ ןסייוו ןיהּוװ רָאנ .ןרָאֿפ .רימ ןרָאֿפ

 -סיוא; ףיוא .טַײװ ךעלדנעמוא .גנוטכיר רעטנַאקַאב-טשינ ַא ןיא

 י.י. ורע רעשיטעווָאס רעטקנעבעג

* 

 זיא ָאד .סַאלטָאק ,טקנוּפ םענּפַאטע ןַא וצ ןעמוקעגוצ ךעלדנע
 -רעד סע .?רעקלעֿפ יד ןוֿפ רעטָאֿפפ רעד גנוקישרַאֿפ ףיוא ןעוועג

 זדנוא טָאה קילג ַא -- טינַארג ןיא טֿפירשֿפױא ןַא םעד ןגעוו טלייצ

 ..ןֿפָארטעג

 ןעמוק ןענָאלַאשע .ןקַארַאב ןיא ןַארַאֿפ ָאד ןענַײז רעטנזיוט
 -ןקוק סעטנַארט ןיא ןשטנעמ ,ךס ַא ,ךס ַא ,ערעדנַא יד ךָאנ ענייא

 ,רעטערב עקידעּפושמ עטלעטשעגוצ ףיוא ןענָאגַאװ יד ןוֿפ סױרַא

 ןגױא יד רעווש זיא שינרעטצניֿפ-ןָאגַאװ רעקיתעל-תעמ ןַײנ ךָאנ

 וצ ךיז ןעניווועגוצ ףיוא ןגיוא יד טימ ןעמ טערומשז .ןענעֿפע וצ
 ,טייקיטכיל רעקידנדנעלב רעד

 ןיהּוװא -- ןרעוװ ריוועג ןעמ ליו רעטרעװו עטשרע יד ןוֿפ

 ;טרָאד ןוא ָאד ,ןעמ טרעה דניצַא ןוא ..."?ןיהוװ ?געוו רעד טריֿפ

 -דלַאװ וצ ..ןבורגטֿפַאנ ...ןבורג-ןליוק ...טעברַא-ןֿפַאלקש וצ --

 ..ךַיײט םוצ ...טעברַא

 םורַא ךיז ןעלגנעלש סָאװ ,ַאדגעשטיוו יד ןוא ַאניװד-ןוֿפצ יד

 ,רועיש ַא ןָא ןלייצרעד טנָאקעג ןטלָאװ ,סַאלטָאק טָאטשרעגַאל רעד

 "סרעכערברַאֿפפ רעטנויוט טימ תוסיֿפּת עקידנעמיווש עכלעזַא לֿפיװ

 -ער ַא סעּפע טימ רעֿפמַאד ַא .ףיול ןקַיור רעייז טרעטשעג ןבָאה

 עשילױּפ ןוֿפ ּפַאטע ןקיטציא רעזדנוא טּפעלש ןעמָאנ ןרענָאיצולָאװ

 רעד ףיא ליד לציּפ ןַײז טנדרָאעגנַײא ךיז טָאה רערעדעי .ןדִיי

 לייט .תויח ןרעװ ןשטנעמ ..ץומש ןַײז ,רעגעלעג ןַײז ,עשזרַאב

 ,גנולײטוציזַײּפש 7
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 .טײקשירֿבח ןוא לַארָאמ ןוֿפ םיללּכ עטסרַאטנעמעלע יד ןסעגרַאֿפ

 -סדנַאל ,םירֿבח ,דנַײרֿפ עטנעָאנ ןוא עטוג ָאד ךיוא רעבָא ןענַײז סע

 ,שטנעמ עלעטניּפ סָאד טשינ ןרילרַאֿפ עכלעוו ,עטנַאקַאב ,טַײל

 ...עטקיזַײלרַאֿפ ,ענעסקַאװרַאֿפ ,עקיצומש עלַא ןענַײז יז ןעוו וליֿפַא

 ,לרעטצנעֿפ ןטשרעבייא םעד ךרוד ןַײרַא-טקוק הנֿבל עלעציּפ ַא

 זיב ,"דערעשטָא; ןיא ןעהעש ןייטש וטסוט ?ןעז יז ןעק רעוו רעבָא

 קעד ןֿפױא סױרַא ךיד טזָאל .ד.וו.ק.נ ןוֿפ רעטיה רעטלּפוטשעג רעד

 ..ןטונימ עטלייצעג ןיא ןשינעֿפרעדַאב ענַײד ןקידיילרעד וצ

 ,סמערַאװ ןָא .רעסַאװ ןֿפױא ױזַא רימ ןענַײז גָאט ןט6 םעד ןיוש

 ןוא ,שיֿפ-םי םענעצלַאזעג טימ טיורב ןוֿפ *קָאיַאּפ, רעניילק רעד

 ...םיוק ,םיוק --- רעסַאװ

 ןַײא רימ טלַאֿפ

 ףעגניז סעּפע רימָאל .ןסעגרַאֿפ לסיב ַא ךיז רימָאל !הרֿבח --

 ריר ַא דלַאב ךיז ןבָאה עלעקעטש-רעביוצ ַא טימ יװ ןוא

 ןבָאה עטכַאמשרַאֿפ בלַאה .ןטַײז ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןשטנעמ ןָאטעג

 ןגיוא ענעשָאלרַאֿפ בלַאה .טּפעלשעגּפָארַא סרעגעלעג ערעייז ןוֿפ ךיז

 ,דיל ַא ןיוש ךיא גניז טָא ןוא .שינעּפוטש ַא .ןדנוצעגנָא ךיז ןבָאה

 יצרַאֿפ ןוא ?עשַאטַאנ; לדיל עשיסור'ס יצרַאֿפ ,עיצַאטיצער ַא גָאז

 זיא טקוקעגמורַא ךיז טָאה'מ רעדייא ןוא .עלעקיטש שינזח ַא רָאג

 ןַא ָאד ןיוש ,עיסנַארעֿפנָאק ַא ָאד ןיוש ,"עדַארטסע; ןַא ָאד ןיוש
 ענעדרע ןוא לֿפעל ענרעצליה ןוֿפ רעטסעקרָא רעטריזיווָארּפמיא

 ..2"סרעגַאלש; עטצעל יד ןרעה טזָאל'מ עכלעוו ףיוא ,ךעלּפעט

 ךיל סרעסיג טרימַאלקעד רענייא .טרעצנָאק רעצנַאג א ןיוש זיא'ס

 הכל; ַא טגניז רענייא ,דיל-הסיֿפּת סקיווייל רעטייווצ ַא ןוא ?טיורב,

 -רַאֿפ ,טכַאל םלוע ןוא ,וויטָאמ-ןילַאטס ןשיטעווָאס ַא ףיוא "?ידוד

 -לעטש ַא ךַײלג ךיא ביג רעטמערַאוװעצ ַא ןוא ...תורצ יד ןיא טסעג

 ןַײרַא ייז סַאּפ ןוא ,עגַאל רעזדנוא וצ ךיז ןסַאּפ סָאװ ,תורוש ףיונוצ

 ,ךעלדיל עכַײרגלָאפרעה *
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 עקַאט טּפַאכ םלוע ןוא ,ןײרֿפער ַא טָאה סָאװ ,ןוגינ ןטנַאקַאב ַא ןיא

 ;ןײרֿפער םעד טּפוה רעביא ןוא תורוש יד רעטנוא דלַאב

 ,ןֿפָאלעג רימ ןענַײז קָאטסילַאיב ךָאע

 ןֿפָארטש .ד.יו.ק.1 טציא זדנוא טוט רַאֿפרעד

 ,גנרעטש ַא דנַאל ןרַאֿפ ןענַײז רימ זַא ,טגָאז יז

 -- גנירעה טימ שזריה טסיזמוא זדנוא יז טיג

 ..יא ,ױא ,ױא

 סרעטיה ,טשירֿפעגּפָא ךיז טריּפשרעד ןוא טגניז ,טכַאל םלוע

 -גוה ,עקיצומש ,רימ יװ ,לדנָאקלַאב ןוֿפ ּפָארַא-ןקוק יָאװנָאק ןוֿפ

 -טלע רעד סױװא-טֿפור ...רָאג ןעוועטרעצנָאק ,ןטנַאטסערַא עקירעג

 ןטכידעג ןטימ עמַאס ןיא רעטס

 -ונעגוצ יד ןבעגּפָא רעטציא ךַײא ןלעוװו רימ ,? ַאטַאיבער --

 ,סעקסַאּפ ענעמ

 ךלַאב ךיז ןֿפרַאװ ךס ַא לַײװ ,טרעצנָאק םעד טרטּפעצ סָאד

 סָאװ ,טשינ טֿפלעה סע ןוא ,לוק סָאד טמוק'ס ןענַאװ ןוֿפ ,וצניהַא

 :ןענערָאװ ןוא ןטלַאהּפָא יז ןליוו לייט

 .:!ןבַײלב ייז טימ ןוא סעקסַאּפ יד טימ ןגרעוו ךיז ייז ןלָאז ---

 לטניב םעד טימ ןטֿפול רעד ןיא רעבָא ןיוש ןעכָאֿפ סרעטיה יד

 ,ענעשמַאז ,ןעמונעגוצ עיזיוער רעד תעב ןבָאה ייז סָאװ ,סעקסַאּפ

 :עשירעטילימ ,עטיינעגסיוא ,ענרעדעל

 !טּפַאכ ,טַאנ ,טַאנ ---

 -יימ ,ליּפש-קווח םעד ןיא ןגױצעגנַײרַא ןרעוו רעטרעדנוה ןוא

 ןטוג ַא סעּפע ןגירקוצנַײרַא ןעגנילעג רשֿפא ייז טעװ סע זַא קידנענ

 ףיוא ןעגנעה ןזיוה יד לַײוװ ,קיטיינ קרַאטש זיא סָאװ ,קיסַאּפ

 -יצ ַא ןביג סרעטיה יד רעבָא ,ןּפַאכ וצ ,ייז ןעגנירּפש ...םיסינ

 -ןטיירג לַײװרעד ןוא .ןעגנַאלרעד ןענעק טשינ לָאז רענייק זַא ,קירוצ

 סרעמע :"לַאניֿפפ םעד ,טַײז רעד ַײב ןעייטש עכלעוו ,סרעטיה וצ

 ,הרבח ?



. : 
 ןרעַײפ ןשיװצ םיטילפ

 יד סָאװ ,רעטכעלעג טימ ןסעגעגנָא ןיוש ןענַײז ייז ןעוו ןוא .רעסַאװ

 ,קיסַאּפ ןייק ןּפַאכ טנָאקעג טשינ טרָאֿפ ןבָאה טנעה רעטרעדנוה

 יד ףיוא ןטייוצ ןכָאנ רעסַאװ רעמע ןייא ּפָארַא-סָאג ַא יז ןביג

 .ןדִיי עטרעטַאמעגסיוא
 ןכירקעצ ענעטילעג יד ןוא עסַאמ ענעסָאגעגּפָא יד ךיז טֿפױלעצ

 ָאלשרעד ןוא עטמעשרַאֿפ רעמ ךָאנ סרעגעלעג ערעייז ףיוא ךיז

 -רַאֿפ ןוא טכַאלעגנָא טוג רעבָא ךיז ןבָאה ?ןטסידעװַאקענ; יד .ענעג

 .תונברק ערעייז טימ טלַיװ
* 

 -עגסיוא לציּפ ַא ןַײרַא-טקוק גנונעֿפע-ךַאד רעניילק רעד ןיא

 .סעילַאװכ יד ןוֿפ ןשטַאּפ עליטש סָאד טסרעה .למיה רעטנרעטש

 קילב ַא טּפַאכ ,הנֿבל עטַאמ ַא ףיוא-ךיוט ַא טיג לָאמ וצ לָאמ ןוֿפ

 ץעמע טיצרַאֿפ לדער ַא ןיא רָאנ ,טײהרעטמעשרַאֿפ טדניװשרַאֿפ ןוא

 ;ןוגינ ַא
 ,סנקלָאװ עצרַאווש ןגָאיס ,ןֿפױל'ס,
 ,טניו רעד טמורביס ןוא טֿפײֿפס
 עטַאט ןַײד טקיש ריביס ןֿפ
 ."דניק ןַײמ ,סורג ַא ריד

 קַאז םהרבא

 "טקנוּפָאקַאװע;

 .רעבמעצעד רעסַאנ ,רעקיטיוק

 ,טכַאנ ַײב ןוא גָאט ַײב סנגער

 םיקחרמ ןוֿפ ,טעטש ןוֿפ ןשטנעמ

 ,טכַארבעג טָאה רעהַא לרוג

 ,סנטָאש יד ךיז ליד ףיוא ןעילוט

 ,טסימ יװ סעטנַארט ןיא ןגיל
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 ֿבורח זיא ןוא טרעטשעצ זיא םייה

 ,טסיװרַאֿפ לווַײט ַא ןוֿפ םייה

 ןסַאג ףיוא עמוטש ןלָאּפָאט

 ,טנעקשַאט ענייש סָאד זיא בירט

 -- ןלַײמ רעטנזיוט רַאֿפ -- ץעגרע

 .טנערב ןוא המחלמ יד טזיורב

 ,ןענָאלַאשע ןָא ץלַא ןעמוק
 ,סיוא ָאד ןשטנעמ ייז ןעַײּפש

 .עסַאמ עקיטיוק יד ץלַא טסקַאװ

 ,זיולב ןוא טעקַאנ ,קירעגנוה

 -- ןיוש זיא : *טקנוּפָאקַאװע,; רעד לֹוֿפ

 !ליונק ןייא ,עסַאמ ןייא עלַא

 ,ןילּת רעד ָאד טגָאירַאֿפ ייז טָאה'ס

 ,ליורג רעד ןבירטרַאֿפ ייז טָאה'ס

 ,זיא לַאזקַאװ רעד סיורג ןוא ךעלרעה

 ,ךס ַא רעסערג ךָאד טנלע

 2 *קידַאס; ןיא ןבענרעד ןעמ טגיל

 .יךַאד רעד -- למיה רעדנענייוו

 5 *סעקרַאלא וצ ןעייר ךיז ןּפוטש

 ,טיורב ךָאנ ןעייר עקיטסרָאיװ

 .עטלַאק ,ענעשָאלרַאֿפ ןגיוא

 ..טיוט רעד ךיוא ייר ןַײז ָאד טיה

 ןסַאג ףיוא עמוטש ןלָאּפָאט

 .טנעקשַאט ענייש סָאד קיטסברַאה

 ..שטָאכ ליד עלעציּפ ַא :ךיז טמיורט

 -- -- -- טנערברַאֿפ ןוא םייה יד ֿבורח

 1941 טנעקשַאט

 נעקסטע: ערגבטבא

 ,ךעלבלעוועג" -- ,לדעס ,לטרעג ? -- .טקנוּפ-רִיוקַאװע ?



 ןרעַיײפ ןשיװצ םיטילּפ 84

 ןרָאק לחר

 םתסהיומ

 ןַײז ױזַא טֿפרַאדעג סע טָאה םּתסהד"זמ

 ,דמעה עקיצנייא-ןייא סָאד בַײל ןֿפױא ,לָאז'כ זַא

 ,ךיש ענעסירעצ ,עטצעל יד סיֿפ יד ףיוא

 ,דמערֿפ רעזָאלטסיײרט רעביא ןלַײמ רעטנזיוט ןעלגָאוװ

 ,ריט ןוא לעװש עדעיַא ןעמענֿפױא ךימ דשח טימ לָאז סע

 ,טנעוו ןוֿפ טײקמערַאװ יד ,בוטש ןוֿפ טייקכעלמייה יד לָאז'ס ןוא

 ,טיירגעג רימ רַאֿפ ןַײז טשינ ךיק רעטנוא רעַײֿפ סָאד

 ,טדנעוועג רימ וצ ןַײז טשינ ןעמַאמ ַא ןוֿפ לכיימש רעד

 ,טעב ןוא ןשיק זיא סָאװ ,טערב עטעקַאנ סָאד ןוא

 ,ןייטש ןוֿפ ןַײז רעטרַאה ךָאנ סנּפָאקוצ רימ לָאז

 ,םולח רעיולב וליֿפַא ןדַײמסױא ךימ לָאז סע

 ןײלּפלמיה ןטַײװ םוצ רענעדליג רעטייל טימ טגַײטש סָאװ

 ,ןַײז ױזַא טוומעג סע טָאה םּתסהדץמ

 ,קירב ןוא געוו רימ רעטניה ןעִילג לָאז רעַײֿפ טימ זַא

 ןייטש ןקיצלַאז ַא ןיא ןעלדנַאװרַאֿפ ךימ לָאז'ס ןוא

 ,קירוצ ףיוא טבערטש סָאװ ,קילב רעדעי

 ׁשֵא וצ ןרעוו לָאז'ס ןוא ביוטש וצ ןרעוו לָאז'ס ןוא

 ןרָאי ענַײמ עלַא ןוֿפ ימ יד ,טעברַא יד

 ,טָאג ןַײמ ,וד יוו ,דיל ןדעי טימ ןרעוו לָאז'כ ןוא

 ןריובעג ַײנ ,גנילירֿפ םעַײנ ןדעי טימ

 1941 רעבמעטּפעס ,ַאפוא



 טכענק
 רעמאה ןוא פרעס רעטנוא



 ץיטשניבור ףסוי

 דיל שידיי ןיימ

 ?ףנַאלטור תליגמח ןופ

 ,ןעמַאזוצ ךיז ןטלַאה סָאװ ,רימ ןענַײז סרעבַײרש עּפורג ַא
 ,דמערֿפ רעד ןיא טלגָאװרַאֿפ ,עשידִיי סרעבַײרש עּפורג ַא

 ,ןעמַארג ,רעטרעוו ןוֿפ ילג רעד ךָאנ טעילט ץלַא טולב רעזדנוא ןיא

 קילב ןדמערֿפ רַאֿפ גנוצ רעזדנוא ףיוא סיוא ךיז טשעל סָאװ
 ,טמעשרַאֿפ

 ?סרעּפעלש ,םיטילּפ עטּפָאכ ַא ?ָאד רעדניצַא רימ ןענַײז רעוו

 ,לַאזקָאװ םורַא רעווקס ןיא דרע רעד ףיוא ךיז ןרעגלַאװ סָאװ

 סעּפע ןסע ןגירק וצ ּפָא ןעייר יד ןיא ןטרַאװ סָאװ

 ,לַאטש ַא ןיא שטָאכ ןַײז לָאז ,רעגעלטכַאנ ַא ךָאנ ןעקנעב ןוא

 םענייא ןיא ךיז ןטלַאה רימ ןוא ןעמַאזוצ ךיז ןעילוט רימ
 ,טײרּפשעצ ,טייזעצ טָאטש ןיא ,ןיוש רעטעּפש ךיוא ,טַײצ עצנַאג יד
 םענייא ַײב טכַאנרַאֿפ ַא ןיא לָאמ ַא ףיונוצ ךיז ןבַײלק רימ
 .דייר יו רעמ ,טייקמוטש טימ .,ּפָארַא ץרַאה ןוֿפ ךיז ןדייר ןוא

 ןיא ּוװ זיא רע ,טגָאי רע -- שטַײד רעד !קערש יד טגָאנ סע
 ,ןיוש זַאקוװַאק

 ןעד ןֿפלעה ןעק ?טציא ןעמ טֿפױל ּוװ ?ןַײז טעוװ סָאװ ָאט
 ? טרָאװ ַא

 ןייק ,טשינ דמעה ןייק ,טשינ חוּכ ןייק :ָאד טשינ רָאג זיא'ס

 -- ןשַאמַאק
 ,טרָאֿפ טנשקערַאֿפ טילג רע -- ָאד ןוחטב קנוֿפ ַא זיא'ס
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 ןטכַאנרַאֿפ עלעקנוט ןיִא .געט יד ױזַא ךיז ןעִֶיצ ןוא

 ףרַאש ,טעקפיפ ןעמ .טגַײװש ןעמ ןוא ךיז ףיונוצ-טמוק ןעמ

 ,טכיורעצ
 ,ןטכַאמעג ריּפַאּפ-טעזַאג ןוֿפ ,עקרָאכַאמ-סָאריּפַאּפ ַא

 ,טכיול ַא טיג םינּפ ַא ילגלמעלֿפ ןיא יצ רעדעי ןוֿפ

 רערעדעי ָאד דניצַא טכַארט'ס סָאװ ,סייוו ךיא שטָאכ ןוא

 ,רעדנוזַאב
 טכיזעג סנרעדעי ףיוא ילגלמעלֿפ ןיא רימ ךיז טכַאד ךָאד

 ,רעדנוװ עקידנעמוק ןוֿפ ןַײש-ןוחטב יד טרעטַאלֿפ סע
 ,טכיל ןטכירעגמוא טימ לַארּפ ַא טיג ןוא טולב ןיא טלעה סָאװ

 ךיז טסקַאװ ףָארטס ַא ,ףיוא-טייג טרָאװ ַא טסליֿפרעד וד ןוא
 ,רעדנַאנוֿפ

 ,דייר עיורג עלַא סיעכהל -- דיל ַא ,ףיוא-טכיוט דיל ַא
 רעדנַאװ ןוֿפ ןַײּפ רעצנַאג רעד ,געט עלַא ןוֿפ ייו רעצנַאג רעד
 ,דײרֿפ רעקידוועגניז טימ וטסרעוװ לוֿפ ןוא סיוא-טניר ,טדניװשרַאֿפ

 רעגעלעג ןקיצומש םוצ וצ קיטכיל טסלַאֿפ ,םײהַא טסֿפױל וד

 טכַאנ יד לוֿפ ןוא ,טערב סָאד ריד גנילצולּפ טרעוו ךייוו ןוא

 ,ןיײש טימ
 ןוש רעמ טסיב ,טעלגרַאֿפ ,טליטשרַאֿפ טרעוו לֿפיײװצ ןַײד

 רעגערֿפ רעד טינ
 :טסרעֿפטנע ןוא טציא רעכיז טסיב -- "? ןַײז טעװ סָאװ; ןוֿפ

 -- !ןַײז ץרימ --

 ןיא ףיוא:טשיור ,טגַײטש ָאכע ןַא -- !ןַײז קעװ רימ --

 ,רעדילג ענַײמ
 ,טמעלקרַאֿפ דנילב ךיז טסַײר ןוא טסקַאװ תונשקע עקידיירֿפ ַא
 רעדיוו ךיז ןסיײרכרוד לָאז ןַײּפ ךרוד ןוא רעגנוה ךרוד ,טיונ ךרוד
 ןיא ןָאט ךליה ַא טֿפַארק טימ לָאז סָאװ ,טרָאװ שידִיי ןַײמ

 ,דמערֿפ רעד
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 הרוש רעטלעהעצ טשרע טימ םוא ןיוש ךיא ייג ירֿפ רעד ןיא זיא

 טדנעלב הרוש יד -- טגָאלּפ ןוא טגָאנ רעגנוה רעד שטָאכ ןוא

 ; טילגעצ

 רעצלָאטש טימ -- ךיא רָאנ ,ךיוא ןזיוה יד ,טקילֿפעצ ךיש יד

 הרוֿבג

 ,דיל שידִיי ןַײמ גניז ןוא םוא ןסַאג עדמערֿפ ףיוא ייג ךיא

 ם י טי לפ

 -- ןוֿפצ ןיא טַײװ גנוקישרַאֿפ ןוֿפ ,סַאלטָאק ןוֿפ ןוא ַאטוקרָאװ ןוֿפ

 ,סױרַא ןרעגַאל יד ןוֿפ ,עטַײרֿפַאב עשילױּפ ןדִיי

 קסניּפ יצ ,קסנימ ןוֿפ רעוו ,ןענורטנַא קָאטסילַאיב ןוֿפ רעוו
 -- ןֿפָאלטנַא

 ,סיורג ןוא טַײװ סדנַאלסור רעביא ייז םוא-ןגָארט ןענָאלַאשע

 ,ןטניה ןיוש ךיוא זיא לַארוא רעד ,ןטימעג גנַאל עגלָאװ יד ןיוש

 -- סירַא ןיוש ןרָאֿפעגכרוד ,ןטינשעגכרודַא ןַאטסעקרוט

 ןטניו עסייה קיבױטש ןעכָאֿפ סעּפעטס סעיזַא-לטימ רעביא

 ,ןזָאלרַאֿפ ּפעטסרעגנוה -- טנקירטרַאֿפ טניורב יז דרע יד ןוא

 ,טסיוו *  .צ

 ןלַאזקָאװ ! םעל ,רעדלעֿפ יד ףיוא ןגיל ייז רעטנזיוט םיטילּפ

 .ןַאב ןיא ץַאלּפ לקיטש ַא רַאֿפ ,ןענָאגַאװ ןעמערוטש ייז ןוא

 -- ןענעק טשינ טסעוװ ,ןבַײלב וטסעװ -- ןענעק טשינ טסעוו

 ,ןלַאֿפ וטסעוו

 ןדעי רַאֿפ טסֿפמעק -- ןשטַײד יד רַאֿפ דחּפ רעד טגָאי'ס

 ןַאּפש ןוא טָארט

 ,ןגיובעגנַײא ?רָאֿפוב ַא ףיוא ןענָאגַאװ ייווצ ןשיווצ ץיז'כ

 ,טייק ַא רַאֿפ םיוק וצ ךיז טלַאה'כ ,ןעגָאהעגֿפױרַא סיֿפ יד טימ

 .ןענָאגַאװ ןשיװצ לקירב ? -- .ַײב ,ןבענ ,ןבעל 1
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 ,ןגױצרַאֿפ ךיור ןקרַאטש טימ ןוא ךעטער ַא ענעשעק רעד ןיא

 ,טײרדרַאֿפ ריּפַאּפ-טעזַאג ןיא עקרָאכַאמ יד ץלַא ךיא עקּפיּפ

 ,עטַאמסָאק קירעדינ ,ערעווש .סנקלָאװ ןעייג דנַאלסור רעביא

 ,טכַאנרַאֿפ םעד ןיא ייז ןעגנעה ןטיוצ טימ ,עטעשָאלּפעגֿפױא

 רעטַאלֿפ רעייז ןיא --- וצ ךיז טסרעה .ןטניוװ ןֿפױל סעּפעטס רעביא

 !טכַאל ץעמע ,טקזוח ץעמע לקנוט םעד ןיא ,ריד סיוא ךיז טכַאד

 ןענַאב ןֿפױל סעּפעטס רעביא .סנקלָאװ ןעייג דנַאלסור רעביא

 ,קערש ןַײמ ןיא טציא םוא ךיא ףיול ןגעוו-ורמוא עיורג רעביא

 ?ןענַאװ ןוֿפ ?ןיהּוװ :ייז ןעייג .סנקלָאװ ןעייג דנַאלסור רעביא
 ,געט יד ןוֿפ לקנוט םעד ךרוד םענייא ןיא זדנוא טנלע רעד טגָאי'ס

 ,ךיז ײברַאֿפ יורג ןגָארט ךעלגרעב .ןלַאֿפ סנטָאש .ןעייג סנקלָאװ

 .ךַאמרַאֿפ ַא ךיז קירוצ ןוא ךיז יולבעצ ַא למיה רעד טיג'ס

 רעזַײה רעביא ,סעטַאכ רעביא ,טעשָאלּפעצ ןָא-ןֿפױל ךעלֿפרעד

 ,טכַאנרַאֿפ ןוֿפ לקנוט םעד ןוֿפ ןסערֿפעצ יו ,ךעלכעד ןעגנעה

 ,סעּפעטס ,סעּפעטס .ןענײלּפ עיורג .ןגָאי רעדער ,ןּפַאלק רעדער

 .לעה ןָאט לב ַא םי ַא יװ ,לּפענ רעד טעװ ןעניגַאב ןיא

 ...סעּפע ,ןעינימ ךיז טעװ סעּפע .ןעמיוושרַאֿפ יורג טימ קירוצ ןוא

 ,לענש ,ק"לַײא ןגָאי ןלעװ ,ןּפַאלק ןלעו רעדער יד ןוא

 ,רעיולב ,רעקיטכיזכרוד גנילצולּפ סנקלָאװ ןרעוו ןטכַאנרַאֿפ ןיא

 ,טלָאמַאב זָאר ןכיילב טימ יװ ,העיקש רעד ןוֿפ טקיטכילעגכרוד

 רעיוט ַא טיירב למיה םעד ןיא ךיז ףױא:טנֿפע ֿברעמ ןיא ןוא

 טור -- העיקש ַא טנערב טרעקַאלֿפעצ לעה רעיוט ןיא ןוא

 ,דלָאג ןוא

 ,ןגָארטעצ קערש רַאֿפ םוא-ןֿפױל טקיטולברַאֿפ ךעלדנקלָאװ עניילק

 ,ךַײלג וצ זדנוא טימ ייז ןטלָאװ הֿפירׂש רעד ןוֿפ ןֿפָאלעג יו

 ...ןגָאי ,ןגָאי רעדער יד ןוא ,טעּפָאסעצ טלַײא רע --- גוצ רעד ןוא

 ,ךַײט ןטיור-קיטולב ַא ןיא ֿברעמ ןיא ךיז הֿפירׂש יד טשעל'ס
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 ןַײש-העיקש ןוֿפ יו ,רעלענש גנילצולּפ טָאה ןַאב רעזדנוא

 ,ןקָארשעצ

 .רעווש טעּפָאסעצ ,קידרעכיוו ,ןֿפױל קיטסַאה ןזָאלעג ךיז

 עטגיועצ טימ טציא לוֿפ זיא ּפעטס רעד ,סיוא ךיז טכַאד'ס
 .,ןקָאלג-םערוטש

 ןוא ץלַא ריט ןיא ץיז'כ .ןעגנולק-רעּפוק זדנוא ךָאנ-ןגָאיס
 ...רעה ךיא

 ,העיקש ןייק טשינ ֿברעמ ןיא טנערב'ס :רימ סיוא ךיז טכַאד'ס

 --- הֿפירׂש ַא רָאנ

 ,טַײרש רעַײֿפ-רעקַאלֿפ םעד ןיא למיה רעד ןוא עּפָארײא טנערב'ס

 רעדער יד ןוא ,רעטיור ,רעטיור ץלַא ּפעטס רעד טרעוו'ס

 ,ןֿפױל ,ןֿפױל

 ,טַײװ רעקידלּפענ רעד ןיא ןֿפױלטנַא םַאלֿפ םעד ןוֿפ ןליוו

 ,עקשורב ןוֿפ רעצכעלָאש רעביא ,ןלָאש-עיניד ףיוא ,ןָאגַאװ ןיא

 ,לַארטש רעקידרעטיצ קידלָאג ,רעטצעל ַא קידנשעל ךיז טליּפש

 קיכליה ךיז טגיווס ,ךיז טלַײא רע ,טגָאי רע --- גוצ רעד ןוא

 ,5 עקשולּפעיט יד

 ,לַאטש רעקידנרָאֿפ ַא ךיז טלקָאש רעדער עדימ יד ףיוא

 יד ףיוא ,רעטצנעֿפ ןֿפױא רעבַײװ סיוא ךעלעדניוו ןעגנעה'ס

 ,סעטַארק

 ,ףוס ַא ןָא ןענייוו ,ןענייו .טעּפילכעצ-ןיד ןענייוו רעדניק

 סרעגעלטכַאנ ןעמ טיירג ,ןטּפמעדרַאֿפ ,יורטש ןטכַײֿפ םעד ףיוא

 ,סעטַאמש ןוֿפ

 ,ףָאלש םוצ ,ןקיטכיל רַאֿפ ךָאנ ,עדימ םיטילּפ יד ךיז ןטיירג'ס

 ,םיא טײלגַאב ןַיײש עסַאלב ׂשזַא .קילַײא ךיז טגָאי רע גוצ רעד ןוא

 ,טיור ןסַאּפ עטכיילבעצ טימ ,העיקש יד ךָאנ םיא גנַאל ךיז טיצ'ס

 .עלצוװייא ןַא טימ ןָאגַאװ ַא *
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 ; םיטילּפ יד קידרעווילג ןציז ןגיוא ערַאטש טימ ליד ןֿפױא

 ,טױרגרַאֿפ ןוא ןיוש טױלברַאֿפ ייז סנטַײצ ַײב טײקיטכַאנ ַא טָאה'ס

 סיֿפ יד טימ ךיא ץיז ,רעטכַאמעגֿפיױא רעד ,ריט רעד ןיא

 ,ןסיורד ןיא

 ,טניוו םעד ןוֿפ רעטַאלֿפ םעד ןיא ןגעקטנַא רימ וצ טכַאנ יד טֿפױל'ס

 ,טססוג ענַײמ רעגניֿפ יד ףיוא ,רעזָאר ַא ,ןַײש-העיקש רעטצעל

 ,דנילב ,ןקָארשעצ ,רימ וצ טצָאלג ,טנטָאשעגכרוד ,טײקטַײװ יד ןוא

 ,סעקערטש עלַא ,ןטַײװ עלַא ןעגנולשעגנַײא ןיוש טכַאנ יד טָאה'ס

 רעדער יד ןוא םוא ּפעטס םעד ןיא טֿפױל טניוו רעד רָאנ

 ,לענש ןגָאי

 ,זיא קע רעדמערֿפ קיטכַאנ רעד טָא דחּפ ןוא ךיור טימ טשימעגסיוא

 ,לעווש רעטנַאקַאבמוא ןַא וצ לרוג רעד ָאד ךימ טריֿפ ץעגרע

 ןֿפע ןַא ןָאט ךיז ריט ַא טעװ ץעגרע ,ןגרָאמ רעביא ,ןגרָאמ
 ,ריט רעטנַאקַאבמוא רעד ןיא רעדימ ַא ךיא לעװ ןייטש ןבַײלב
 לעװ ןגיוא סנעמעוו ?ןענ'געגַאב ךימ טעװ טרָאװ סנעמעוו

 ? ןֿפערט ךיא
 טעכָאֿפ רע טניוו רעד ןוא ...!לרוג ןַײמ ָאד טרעיול ץעגרע

 ,..רימ ףיוא

 ינמעשט ךלמ

 "טָאטשטױרב? יד
 *?ןַאטסיקבעזוא; ןופ

 ?טָאטשטיױרב; יד ,טנעקשַאט ץנעדיזער עשיקעבזוא עסיורג יד

 ךלהמ ַא ,לי-יננַאי "לטעטש-ןביורטנַײװ, םעניילק םענוֿפ ּפָא-טלייט

 םענוֿפ לּפערט ןֿפױא ןרעמַאלק ךיז העש עבלַאה ַא יו רעמ סעּפע
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 ,רעמ טינ .עיצַאטס רעד ףיוא טציא טערַאּפ רעכלעוו ,ןָאלַאשע ןגנַאל

 עטצַאלּפעצ ףיוא קידנגיל ,תוחומ ערעייז ןדַיי ןרעטַאמ ךָאד ןוא

 וצ ױזַא יו ,גנַאל ןתעל-תעמ ןטכַארט ,לכעלַאזקָאװ ןעמורַא קעז

 ןעגנערב וצ ױזַא יו ,"טיורב ןוֿפ טָאטש, עקיזָאד יד ןכיירגרעד

 רעד ןיא ,ןיהַא רענייב עקידנלַאֿפעצ ,םיֿפוג עטשטיינקעצ ערעייז

 -לעוו ,םולח ַא .טנעקשַאט ךיז טֿפור עכלעוו ,ןַײרַא טָאטש רעסיורג

 ןָא סעּפעטס רעניַארקוא יד ןוֿפ ,גנַאל ןכָאװ ןויער ןיא טקיּפ רעכ

 ,ףוס ַא ןָא ,רעהֿפױא ןָא ױזַא ךיז טמולח םולח רעקיזָאד רעד ןוא

 רעעזֿפױא-עיצַאטס רעד טגָאז ױזַא --- ןעמונרַאֿפ זיא געוו רעד

 םורַא המחלמ ַא זיא .ןטַאמרַאה ןוא ןיזנעב רעסעֿפ טימ ןעמונרַאֿפ ---

 ןסלערנַאב יד רעביא ןריֿפ רעכליב ןעמ לָאז ןעמעוו :ןַאטסיקעבזוא

 ןוֿפ טַײװ ,לקניוו-החונמ ַא ןכוז עכלעוו ,קעז-ןרעדעֿפ עטצַאלּפעצ --

 ?אנוׂש םעד ןגָאלש וצ טלַײא סָאװ ,ןיז-ילּכ רעדָא ,אנוׂש

 ןזומ םידיחי ?ןעד יו .ףעשעיצַאטס רעד ,טכער רע טָאה יאדווַא

 רעד ןעוו ,ןרעוו טשטעווקעצ ןזומ ייז ,המחלמ זיא'ס ןעוו ,ןרעו לטב

 ןענָאילימ ףיוא ,םידיחי ףיוא טייג אנוש

 ,קידנגַײװש ןצכערק .תונקסמ עקיזָאד יד טימ םיּכסמ ןדִיי ןענַײז

 -למ עטשטיינקעצ סנֿפױה ןיא רעדניק עקידנענייוו קידנעשודנַיײא

 ,םישוב

 ,רע זיולב .עיצַאטס רעשיקעבזוא ןַא ףיוא םידיחי עקידנרעמָאי

 ךָאװ עטייוצ יד ןיוש תחדק טימ טרעביֿפ סָאװ ,ףלָאװ ,דיחי רעד

 תמחמ טינ .ןינע רעצנַאג רעד האנה טוט םיא -- לַאוקָאװ םורַא

 טשינ טָאה ףלָאװ --- רָאנ ,טלעוו רעד ףיוא זיא המחלמ ַא סָאװ ,םעד

 טעװ .ךיז ףיוא שיילֿפ ןייק וליֿפַא ,רעדניק עניילק ןייק ,קעּפ ןייק
 ןַייז ןעלסיירטעצ סָאװ ,רענייב ענעכָארבעצ ענַײז ןָאט םענ ַא רע

 ךָאגַאװ ַא ןוֿפ לּפערט ַא ףױא רע טגנעה טָא -- ןוא ףוג ןרעגָאמ

 טָא סָאװ ,ןָאלַאשע ןגנַאל ַא ,ןענָאגַאװ ערעדנַא ךָאנ-טֿפױל רעכלעוו

 רעד ןיא ןעניֿפעג ךיז ,גוצ ןקיזיר ןטימ רע ,עדייב ייז ןלעוװ דלַאב

 ,טנעקשַאט *טָאטשטיױרב; רעטמולחעגסיוא

 -דָאּפ עטרעדָאנקעגנַײא ןַא ,ףלָאװ .ןעוועג עקַאט זיא ױזַא ןוא
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 רעד טימ םינּפ לא םינּפ טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ,עטַאמש-עגָאל

 -- גיוא ןטימ קילב ַא ּוװ .טנעקשַאט דנַאל-ןקעבזוא םענוֿפ תוֿבחר

 ןייק טינ וליֿפַא .שיורעג רעשיטָאטשסיױרג ,רעקידלּפַאצ ,רעמוז ,ןוז

 םעניא רענייב יד טעשזירגעג טָאה סָאװ ,טסברַאה ןוֿפ ,ןגער ןוֿפ רכז

 סע זַא טרֿפב .לוי"יננַאי עיצַאטס רעד ףיוא ,לטעטש-ןביורטנַײװ

 ,עשרַאװ ןוֿפ רוחב ַא ,םינּפ שימייה ַא םיא וצ ךיז טרעטנענרעד

 ,סַאג ףָאהנעמַאז רעד ןוֿפ

 !םכילע םולש ,יוה --

 !םולש םכילע ,יוה ---

 ןַארעּפ םוצ טלַײא .םיא ןוֿפ טֿפױלטנַא רוחב רעד .גונעג ןוא

 -ןבױרטנַײװ םענוֿפ ןֿפלָאװ טגנערבעג טָאה רעכלעוו ,ןָאלַאשע םוצ

 ,לטעטש

 קיטיײװּפָאק ןיא ,ןוז ןיא רענעקנוזרַאֿפ ַא ןייטש ףלָאװ טבַײלב

 רוחב רעטנַאקַאב רעד ,קעװַא רע זיא ןיהּוװ .רעביֿפ-עירַאלַאמ ןוא
 ? עשרַאװ ןוֿפ

 ,קעּפעג רעייז ןעמענוצוצ ידּכ ,ןרישזַאסַאּפ יד וצ קעװַא זיא רע

 ,ןַײרַא טָאטש רעד ןיא ןגָארט ןֿפלעה

 ,רעגערט-ןקַאּפ ַא

 ףיוא קַאז ןרעווש ַא טימ קירוצ ןֿפױל םיא רע טעז ,ךַײלג ןוא

 ,טנעה יד ןיא עזילַאו ַא טימ ,עציילּפ רעד

 ,ןַאדָאמעשט םעד וצ-םענ -- ןֿפלָאװ וצ רע טַײרש -- !ַאנ --

 ! רעכיג

 יד ךַײלג ,טלַאֿפסַא םוצ רענעסקַאװעגוצ ַא טייטש ףלָאװ רעבָא

 סיֿפ ענַײז ןעקנוזעגנַײא טלָאװ םיא רעטנוא עלָאמס עטערַאּפעצ

 ,ךיז ןיא

 זיולב טרעה רע .ןֿפלָאװ טימ ןעמַאזוצ ךיז טיירד ץלַא .טכעלש

 :יירשעגסיוא טצעל סרוחב םעד

 ...!ןרגּפ טסעו ,לזמילש --

 .ןיוש דיײרֿפ עשיטָאטש-סיורג ןַײז ךיז טקידנע םעד טימ ןוא

 -רַאֿפ סָאװ ,ץַאלּפ ןקידתוֿבחר םענוֿפ טרַאשעגּפָארַא ףלָאװ טרעוו
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 ַא ףױא ץעגרע ןגיל טבַײלב .לַאזקָאװ רעטנעקשַאט םעד טקעד

 יד טימ טקַאנק ןוא טגיל .למוט-ןשטנעמ ןוֿפ טַײז ַא ןיא ,לקירב

 ,חומ ןַײז טסערֿפ סָאװ ,עירַאלַאמ רעד טימ ,ןייצ

* 

 .טנעקשַאט ןיא טכַאנ

 ,לטעב טרעקױהעגנַײא ןַא ףיוא ,טָאטש רעד רעטניה ,ּוו ץעגרע

 םעד םערָא ןרעטנוא קידנקירד .ףוג ןקידלּפַאצ ןַײז ףלָאװ טרעקיוה

 .רעטעמָאמרעט

 ןוא רעטסעװש-לָאטיּפש יד טגָאז -- !סנייא טימ קיצרעֿפ ---

 ,םיאלוח ערעדנַא ,ךעלטעב ערעדנַא וצ ,רעטַײװ טייג

 "מעט רעד טימ ןדירֿפוצ ןַײז רע ףרַאד יצ ,טינ טציא רע סייוו

 ןעּפילכ רעדָא ,םיא ןיא טולב ןַײז סיוא-טנקירט סָאװ ,רוטַארעּפ

 ,םורַא ךעלטעב יד ןיא םינכש יד ןעּפילכ סע יו

 .עטשרע סָאד סיוא רע טבַײלק

 ַא ןבענרעד עלעשיט ַא .טעב ַא ןיא רע טגיל טָא םערָאװ

 ."רעקנַארקק םיא טֿפור ןעמ .ףירעד זַײר עסַײװ טימ עלעסיש

 ...ליוו רע סָאװ ,םיא טגערֿפ ןעמ

 -עג רע טלָאװ ,ןֿפלָאװ ,םיא ןיא ךיז טדנעו סע ןעוו ,יאדוװַא

 רע זַא ,ןברַאשּפָאק ןסַײװ ןטימ רעטקָאד םעד טציא טָא טרעֿפטנע

 ,סָאד קירוצ ןרעוװ ליוו רע זַא ;םירֿבח ,עמַאמ-עטַאט וצ ,םײהַא ליוו

 .רע לי סָאד ,ָאי ...לָאמַא ןעועג זיא רע סָאװ

 יד ןזַײװ טסייה ,ןטכַארט טינ םיא טזָאל רעטקָאד רעד רָאנ

 ,גנוצ

 רעד טימ ןעײרדרַאֿפ סרעטקָאד םענוֿפ ,ריווועג טרעוו רע יוװ ןוא

 -נוא ךיז טדייש ,סֿפלָאװ ,ענַײז תאלוח יד זַא ,סוא-טזַײװ ,ץיּפשזָאנ

 ךיז טקסע רעטקָאד רעד עכלעוו טימ ,ןתאלוח ערעדנַא ןוֿפ רעט

 ןסע ליֿפ וצ ןוֿפ טמוק סָאװ ,תאלוח ַא -- ךעלטעב-לָאטיּפש יד ףיוא

 ףסיװ ליוו רע ןוא .רעטקָאד רעד טגָאז ױזַא .ןבױרטנַײװ

 ?רעקנַארק רעד טמוק ןענַאװ ןוֿפ ---

 .עשרַאװ ןוֿפ ---
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 ?קירוצ ןכָאװ עכעלטע טימ רעקנַארק רעד ןעוועג זיא ּוװ ןוא --
 ,לויייננַאי ןיא --

 ?ןָאטעג טרָאד רעקנַארק רעד טָאה סָאװ --
 ,,.דָאס-ןביורטנַײװ ַא ןיא ןביױרטנַײוװ ןסירעג --
 -ןקנַארק רעד וצ רעכיז רעטקָאד רעד טגָאז -- !סע זיא סָאד --

 ,רעטסעווש

 ַא טימ ,ןגָאמ ןיא שינעמירג ַא טימ ןגיל טבַײלב ףלָאװ ןוא
 טָאה גילֿפ ַא .טנעװלָאטיּפש עצרַאװש יד ףיוא קילב ןטכַארטרַאֿפ
 טינ ליװ ןוא ,גילֿפ ענדילז ַא ,ןרעטש ןַײז ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז
 ןגילֿפ זַא סייו רע ,ןֿפלָאװ סָאד טסירדרַאֿפ .טרָאד ןוֿפ ןטערטּפָא
 זיא ,גילֿפ עטשוּפיערַאֿפ עקיזָאד יד ,יז זַא ;ןתאלוח רעביא-ןגָארט
 ןוֿפ ּפָארַא יז רע טבַײרט ."סעּפע; םיא ןיא ןזָאלוצרעביא תלוכיב
 ןַא ןעװעג זיא קערש סֿפלָאװ רעבָא .קירוצ-טמוק יז ןוא ןרעטש
 -גייא קירוצ םיא ןעמ טָאה םורַא געט עכעלטע ןיא לַײװ ,עקירעביא
 רע ןענַאװ ןוֿפ ,ןייג ןסייהעג ןוא קינטַאװ ןקיטיוצ ןַײז ןיא טלקיוועג
 ,ןעמוקעג זיא

 רעטקָאד רעד טָאה -- טַאנָאיסנעּפ ןייק טינ זיא זדנוא יב --
 ןוא קנערק ןייק טינ זיא עירַאלַאמ -- ץיּפשזָאנ ןַײז ןבױהעגֿפױא
 ,..עלַא רימ ןבָאה ?סָאנַאּפ;

 ןַײז ןפלָאװ ףיוא טלּפַאצ -- ?ןָאט טציא ךיא לָאז עשז סָאװ --
 ,ןייג לָאז רע ןיהּוװ ןסיוו ליוװ ,עקסַאמ-ןטעלעקש

 -רעד ןעמוקַאב טינ .ןעמוקַאב טינ רע טָאה רעֿפטנע ןייק רָאנ
 זיא'ס --- םיא ןוֿפ רעסערג ןעוועג זיא לזמילש סֿפלָאװ לַײװ ,רַאֿפ
 ַא ףיוא שטָאכ טכענ עכעלטע ןעורוצסיוא ןעוועג טרעשַאב טינ םיא
 .,לטעב-לָאטיּפש

4 

 לריּפַאּפ ַא ,עלעטעצ ַא טגיל ענעשעק ןיא ץעגרע ןֿפלָאװ לײב
 רעמונ ַא ןוא *רַאנשַאק, ןבירשעגֿפױא טייטש סע ןכלעוו ףיוא ,ַאזַא
 רוחב ַא רענייא ןבעגעג םיא טָאה עלעטעצ עקיזָאד סָאד .ןבענרעד
 :טגָאזעג ןוא םיא ןבעגעג ,לטעטש-ןביורטנַײװ ןיא ,טרָאד
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 ?טסרעה 'םענַײמ רעדורב םעד ןבעגרעביא סָאד טסלָאז --

 .רינעשזניא םעד ,רעדורב םעד

 "עג ןוא ענעשעק ןיא סערדַא םעד טגײלעגנַײרַא ףלָאװ טָאה

 חוּכ ןוא טַײצ ןבָאה טעװ רע זַא .טנעקשַאט ןיא םיא טימ ןעמוק

 סרוחב םעד ,רַאנשַאק ךיז טניֿפעג סע ּוװ ,ץעגרע ןכוזֿפױא רע טעװ

 "קעװַא ןעמ טָאה םענַײז רעדורב םעד זַא ,ןלייצרעד םיא ,רינעשזניא

 רעכיז סָאד טעוװ ףלָאװ .ָאי .אנוׂש םעד ןגָאלש ,טנָארֿפ םוצ טקישעג

 .קֿפס ןָא ,ןָאט
 -- רעק ַא ּוװ ,ןסַאג רעטנעקשַאט רעביא טציא רע טנַאּפש

 -לזיא ןוא למיה רעטעֿפרׂשעצ ,גנַאלקעג:ַײװמַארט ןוא טלַאֿפסַא

 ' .ןייוועג

 "רַאװ :תונויער סֿפלָאװ ןיא ךיז טקעװ רעגַײנ רעשיטָאטשסױרג

 -- רעטצנעֿפ-לעטשסיא עקיברַאֿפ ןוֿפ טצנַאלג לגיּפש רעוועש

 יָאה ןוא ןבױרטנַײװ עטיור-לקנוט ,ןזוברַא עטיורלעה עטלטרעֿפעצ

 ,לגייב ענעטכָאלֿפעג ,םערקזַײא --- טרָאד ןוא ָאד .סענעװַאק עקידקינ

 ןטיורב עסַײװ ,עלָאמש ןוא למעז רעװעשרַאװ ,למעז

 !טָאטש-ןריובעג ןַײמ ,עשרַאװ --

 םורַא טנעה ענַײז ןעלקיװרַאֿפ וצ טַאהעג קשח ףלָאװ טָאה'ס

 :ןגערֿפ ןוא רעֿפױלַײברַאֿפ ַא ןלעטשּפָא ,ןרעטמַאל ןדעי

 -ועלַאנ יד ָאד ךיז ןעניֿפעג ּוװ ,ךַײא טעב'כ ,רימ טגָאז --

 21 סעל

 -װעלַאנ רעװעשרַאװ יד זַא ,סייוו רע .טינ סָאד טוט ףלָאװ רָאנ

 ,דמערֿפ ןוא טַײװ ,טנעקשַאט ןשיקעבזוא םענוֿפ טַײװ טציא ןגיל סעק

 סקעבעג ןסַײװ ןשיוװצ םורַא טציא ךיז טיירד ,ףלָאװ ,רע דמערֿפ יו

 .ןזוברַא עטיור ןוא

 -רעד .גילֿפסַײב ַא טגָאנ ןברַאשּפָאק ןטעקַאנ ןַײז ןוֿפ ןטימ םעד

 ןָא ,ּפָארַא זיא רע ןכלעוו ןוֿפ ,לטעב-לָאטיּפש םעניא םיא יז טנָאמ

 רָאה יד טקילֿפעגמורַא טָאה סָאװ ,עקנישַאמ-רעש "סרעטסעווש, רעד

 ,ּפָאק ןַײז ןוֿפ

 -טכַײֿפ יד סיוא-טנקירט ,ךילּפ ןקיצנַאלג ןֿפױא ןוז יד טירב
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 -עצ ךיוה ןוֿפ ןטָאש ןיא ןֿפלָאװ טבַײרט ,ןעמוג ןרעטנוא ןוֿפ טייק
 ,סעמלַאּפ עגנַאל ,ענעסקַאװ

 ,ןַאטסיקעבזוא ןוֿפ טייקנייש עקישַאר
 ,טנעקשַאט

 טירטסיֿפ עטעקַאנ ענַײז ןוֿפ סנכייצ רעביא-טזָאל ףלָאװ ןוא
 -ָאטשסיױרג סָאד ךיז רעטניה טזָאל ,עלָאמס רעטערַאּפעצ רעד ןיא
 .ןקעבזוא עקיברַאֿפ ןוֿפ רעדליּפעג עקידתונּכס ןוא שיורעג עשיט
 ;לריּפַאּפ ַא ךיז טשטיינק רעגניֿפ ענַײז ןשיווצ ןוא

 ,*רַאנשַאק;

 סײהּפָאנק השמ

 ּפוז עלעסיש ןטימ שטנעמ ןופ עדַאלַאב

 פוז עלעסיש ןטימ סַאג רעד ףיוא ייטש ךיא
 .בוטש רעד ןיא ךיז ַײב טציא ןיב ךיא זַא ,ןיימ'כ ןוא

 יח ןוֿפ עטַײװ רעטנזיוט ףיוא ןלַײמ ףיוא
 ,(ילֿפ רענעטלעז ַאזַא שטנעמ ַא טימ טפערט סע)

 -- קערש ןוֿפ ןוא ליורג ןוֿפ -- ןשיװצ טגיל סָאװ ,טַײצ יד
 ,קעװַא ץעגרע זיא ,ןדנּוװשרַאֿפ ץעגרע זיא

 טכױהַאב זיא סטכעקעג ןסייה םענוֿפ ףמַאד טימ
 .ךיוא ןעלּפַאצרַאװש יד ,ןביוש יד ,לגיּפש רעד

 .גָאט רעד זיא יולב ןוא זיא יולב עלעסיש סָאד
 ,גָאלש ַא טוט ּפָאק םוצ ןסע ןוֿפ חיר רעד

  ,לַאזקָאװ ןטנעָאנ םענוֿפ שיור םעד טשינ רעה ךיא
 ,לַאז רעקיטכיל ַא זיא'ס -- ?סַאג ַא זיא'ס טגָאז רעוו
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 ,טלעטשעצ ןטַײז ַײב ןדנַאילריג-רעמייב טימ

 ,טלעוו רעד רָאג ןוֿפ ענערָאֿפעגנָא טסעג טימ

 טָאה ךימ ןטעברַאֿפ ,ןיב טסַאג ַאזַא ךיא ךיוא

 ,טָאטש רעד ןוֿפ זַײרג רעטסֿבושח רעד ,רעטסטלע רעד

 ,בלַאה רעד זיב גָארט'כ סָאװ ,שובלמ סָאד זַא ,טגָאז רעוו

 ? בלַאק ַא ןוֿפ לעֿפ ַא -- זיא סיוא-טכירק סָאװ לעֿפ ַא

 ,םויטסָאק-טנװָא ןַא -- גניקָאמס ַא רָאג זיא סע

 .םוטש-ךעלרעַײֿפ געטרעיורט ןיא םיא טגָארט עמ

 ,טקעדעג ןשיט טימ החמׂש ַא ףיוא ךיוא ןוא

 ...טקעמש'ס סָאװ םילכאמ ערעַײט טימ ןענַײוװ טימ

 דנַאקרַאמַאס טָאטש ַא ןיא ןיב ךיא זַא ,סעגרַאֿפ'כ

 :טנַאּפשעג !סַאברַא ןיא ןעלזייא ןוא ןעלמעק טימ

 ,טּפעלשעג ןענָאלַאשע-טכַארֿפ ןיא ךיז בָאה'כ זַא

 ...ּפעט ,טנַאװעגטעב טימ ,ןקָארשעצ רעדניק טימ

 טָאה'ס ןעוו ,ןגיוושעג ןבָאה סָאװ ,סעמַאמ טימ

 .טָארט ןדעי טגלָאֿפרַאֿפ סעבמָאב טימ אנוׂש רעד

 טלייטעג רעגעלעג ןַײמ בָאה ךיא זַא ,סעגרַאֿפ'כ

 .טליישעצ ןוא טצַארקעצ -- טקיזַײלרַאֿפ םיֿפוג טימ

 ,דנַאל ַא טָאה טקישעג ךימ ,ץנירּפ ַא טציא ןיב ךיא

 .טנַאקַאב עלַא רַאֿפ רעדנווו ַא יו זיא סָאװ

 ,טסייה'ר יװ ןסעגרַאֿפ געמ ץנירּפ ַא - ? ןעמָאנ ןַײמ

 ...טסַײב סָאװ םינּפ ןַײמ ףיוא טניו םעד טשינ ליֿפ ךיא

 .רעדער יײװצ ףיוא ןגָאװ רעכיוה
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 -טגנירד טײקמערַאװ יד .טמערַאו עלעסיש סָאד

 ,גנולש ןרעדעי טימ רענייב יד ןיא ןַײרַא

 דנווו ַא בָאה'כ ,ייוו רימ טוס סוֿפ ַא זַא ,סעגרַאֿפ'כ

 ,טנוה רענעגָאלשעג ַא טייג סע יוװ ייג'כ ןוא

 ? ךַײלג רימ וצ זיא רעו --- ןסיררַאֿפ ןוא ץלָאטש ןיב'כ
 ;ךייו רימ וצ טדער עמ ,לדייא רימ וצ טדער עמ

 ,טֿפַאגרַאֿפ יו ױזַא ענדָאמ רימ ףיוא טקוק עמ
 :ףַארג ַא סעּפע טימ טסוחיעג ךיז טלָאװ'כ ךַײלג

 טרָאװ ןַײמ ןרעה ןליוו םורַא עלַא ןוא
 .טרָא ןַא טציא טלעװ רעד ףיוא טכוז סָאװ ,סנַײמ דנַאל ןוֿפ

 ,סייווש טימ ןסָאגַאב --- ןיב'כ טציוושרעד ןצנַאג ןיא
 ,סייה'כ יװ ןעמָאנ ןַײמ ךיז ןָאמרעד'כ -- םעצולּפ ןוא

 ...שיט רעד ךיז טגיו סע ,ןּפמָאל יד ןצַאלּפ סע

 ,טשיוורעד בָאה'כ סנַײמ עלעסיש סָאד סָאװ ,םיוק ןוא

 .בורג םענעגייא ןַײמ טלָאװ'כ ןעזרעד יװ ,ןייטש בַײלב'כ ,ּפוז רעד טימ ךַײלג וצ ןדנוװשרַאֿפ זיא ףמַאד רעד

 -- טסעג ענעטלעז יד ,ןֿפַארג יד טָאטשנַא ָאד

 .סע ךיא יװ טקוקעג טָאה טניה טימ עיַאטס ַא

 ,גיוא ןיא רעטַײא טימ רעטַאלדוק רעלעג ַא

 ,טגױנרַאֿפ ןעַײרד ןיא רָאנ רימ רַאֿפ ךיז טלָאװ'ר יו

 ,טײרדרַאֿפ לדייוו טימ ,רעיורג ַא לעדנוק ַא

 ,טַײז ןַײמ וצ וצ קידהענכה ךיז טרַאש רע

 ,ליוהעג ַא טימ ךיז ןסַײבעצ ךעלטניה ייווצ

 ,ליומ ןיא ןסיב רעד רימ טקיטש סע יװ ,ליֿפ ךיא
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 .דנּוװ רעד טימ סוֿפ ןוֿפ קיטייו רעד ךיז םוא-טרעק'ס

 ?טנוה רעד רימ טימ זיא ןּתוחמ ַא רַאֿפ סָאװ

 .טנַאה ןַײמ ןיא טרירֿפ ןוא טעיָאטס עלעסיש סָאד

 ,דנַאקרַאמַאס טָאטש רעד ןוֿפ לַאזקָאװ םַײב קירוצ ןיב'כ

 1942 רַאורבעפ ,דנַאקרַאמַאס

 עזמָאב םוחנ

 :ןיהווו

 ןענערב ןגעוו יד ַײב סעטַאכ יד

 .אנקמ ייז זיא טכַאנ עצרַאװש יד

 ןעמַאלֿפ עטיור ןיא ךיז טלגיּפש יז

 .ןענעקרעד טשינ ךיז ןיילַא ןָאק ןוא

 רעדניצַא טלָאװעג ןײלַא טלָאװ יז

 .ןדייועגניא יד ןקיליטרַאֿפ
 ןדײרֿפ עֿפיט ענעי ןשעלרַאֿפ

 ,רעדניק ןוֿפ ןוא םינקז עיורג ןוֿפ

 ןגיװרַאֿפ ףָאלש םוצ טגעלֿפ יז סָאװ

 הׂשעמ ַא ןוֿפ טייקנייש רעד טימ

 עסַײװ יד ךעלעגיצ יד ןוֿפ

 ,ןגיל ןכעלרעדנּוװ ַא טימ

 :ןישולַאק ןוֿפ דַיי רעטלַא רעד ךָאנ רימ טייג סע ...

 ,..? ןיהּוװ ,ריא טנַאּפש ןיהּוװ ,רעביא טשינ ךימ טזָאל --

 טנעקשַאט-עשרַאװ
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 הנס החמש

 טיורב ךעלקיטש ייווצ

 לאירֿבג טָאה -- ?:ודרוא וצ ןייגוצ רימ ןלעװ רשֿפא ןוא --
 ןֿפױא ןטכַארט ןימ ַא רעמ ןעוועג ךעלטנגייא זיא סָאד ;טגערֿפעג
 עמ ּוװ ,? עקוָאלָאטס ַא טרָאד ןַארַאֿפ -- עגַארֿפ ַא יו לוק ןכיוה
 ַא זיא'ס ןוא ..רעלעט ַא לבור ףניֿפ רַאֿפ * "ןַאמכַאל , ןגירק ןעק

 ..טכידעג ..ןשקָאל ךס ַא טימ ...עיצרָאּפ ערָאּפש

 רע יו .,טגערֿפעגקירוצ המלש טָאה -- ?ןשקָאל ..םה --

 םולח םענעגייא ןַא סנַײז ןוֿפ םעדָאֿפ םעד רעטַײװ ןגיוצעג טלָאװ

 ןיוש 'ַאה ךַאי רעבָא ,ןייגוצ ןעק עמ ,ָאי ?טגָאזעג וטסָאה ודרוא ---

 יףרעװ סע לָאז טנערברַאֿפ זַא ..לבור טכַא יו רעמ טשינ

 ,ןדייב רַאֿפ רעלעט ןייא ןעמענ רימ ןלעוװ ,ןלַאֿפרַאֿפ ,אלימ ---

 !םוק ,טוג ,ונ --

 ןַײרַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז ןבָאה ייז ןוא

6 

 -ַאֿפ ַא טימ גנוי רעקינייבטיירב ,רעכיוה ַא ןעוועג זיא המלש

 "ערב עלעקנוט ןוא עטכידעג ,עבמָאג רעשיגרענע ,רעקידנעמוקסיור

 ןצרַאװש ןייא ןיא ןסָאגעגֿפױנוצ יו טעמּכ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןעמ

 עקירילָאק-לָאטש ,עטצעזעגנַײא ףיט ענַײז טנטָאשרַאֿפ ןוא סַאּפ

 -רעק ןכיוה םעד ךָאנ וליֿפַא עגנַאל וצ לסיב ַא ,טנעה ענַײז .ןגיוא

 -ָאלד עקיכָאנק יד ןוא ,ןייג םַײב טגיוועג ךיז ןבָאה ,םענַיײז רעּפ

 רעד .ןטסױֿפ ןיא טלַײבעגֿפױנוצ טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ךיז ןבָאה סעינ

 עטגיועצ יד טימ ןעמַאוװצ קילב רעשירעֿפורסױרַא ,רערעטצניֿפ

 םיא זיא סָאװ ,םענייא ןדעי ףיוא דחּפ ַא טגָאיעגנָא ןבָאה ןטסױֿפ

 ןיא רעבָא ,ךעלעמַאּפ אקווד רע זיא ןעגנַאגעג .ןעמוקעגנגעקטנַא

 ,לכאמ שיקעבזוא ןימ ַא * --- .ךיקרָאג ? -- .טנעקשַאט ןיא טנגעג ַא 1
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 טײקנילֿפ עקידנעָארד ,עשיצעק ןימ ַא ןעוועג זיא ענַײז טירט יד

 ייצעג עלַא ןבָאה רעגַאל ןיא ןעוועג זיא רע תעב .היח-ביור ַא ןוֿפ

 לָאמ ןייק טעמּכ טָאה רע שטָאכ ,דש ַא רַאֿפ יװ םיא רַאֿפ טרעט

 "רַאֿפ טשינ םענייק ךיוא רעבָא טָאה רע .טעּפעשטרַאֿפ טשינ םענייק

 "עג םיא טָאה רע יװ ,רעדָא ןלאירֿבג רעסיוא ,ךיז ןבענ ןגָארט

 ךיז טָאה "?עלעבַאג; ןטימ טֿפַאשדנַײרֿפ ןַײז .?עלעבַאג סָאד ,, ,ןֿפור

 ,ןַײרַא רעגַאל ןיא ןעמוקנָא ןַײז ךָאנ זיולב געט רָאּפ ַא ןבױהעגנָא

 רעצנַאג ַא ַײב סעדרָאמ יד טּפַאלקעצ ,ןײלַא רענייא ,טָאה רע תעב

 ,ערַאד יד טָא טימ -- ןַאמ סקעז יצ ףניֿפ ַא -- סעקילושז עדנַאב

 טלָאמעד טָאה רעגַאל רעצנַאג רעד .עקַאט ןטסױֿפ עקיטנַאקריֿפ

 סעקילושז יד ןגעלֿפ טלָאמעד טניז .הׂשעמ רעד טָא טימ טכָאקעג

 ןבָאה טַײלכַאװ יד וליֿפַא .םיא ןוֿפ סנטַײװ רעד ןוֿפ ןטלַאה ךיז

 ןייק טַאהעג טשינ ייז ןבָאה ,טסעומשעגקירוצ .טעװענַאשעג םיא

 *עמרָאנ יד טעברַאעגסיוא טָאה רע :םיא וצ ןעּפעשט וצ ךיז הביס

 רֿבח ןקיצנייא םעד ןֿפלעהוצסױרַא טַײצ טַאהעג ךָאנ ןוא ,ךעלרע

 "עג םיא ןבָאה רעגַאל םעניא ןדִיי יד .עקַאט *ןעלעבַאג; ,םענַײז

 יד ַײס ןוא ךַאװ יד ַײס ,ןסור יד ןוא ,"המלש רעכיוה רעד; ןֿפור

 .* *קלָאװ ינרָאשט; -- סעקינרעגַאל

 ןעמוקנָא ןַײז ךָאנ טרַאה ,טגָאזעג יװ ,הׂשעמ יד זיא ןעשעג

 עג בלַאה ןוא לקניוו ןַײז ןיא ןסעזעג זיא רע .ןַײרַא רעגַאל ןיא

 .טשינ .ןשינעטכַארט ערעטצניֿפ ענַײז ןיא ןעקנוזרַאֿפ ,טלמערד

 גנילצולּפ ,ןטרָאק ןיא טליּפשעג סעקילושז יד ןבָאה םיא ןוֿפ טַײװ

 "עגוצ זיא ייז ןוֿפ רענייא ןוא ,ליּפש םעד ןסירעגרעביא ייז ןבָאה

 :ןלױֿפַאב ןוא ןעמוק

 לוויטש ענַײד ףיוא טליּפשעג ןבָאה רימ !לוויטש יד סיואדוט---

 ןענּוװעג ייז בָאה ךיא ןוא

 יז ןעוו .עדנַאב רעד ןוֿפ קירט רעטלַא ןַא ןעוועג זיא סָאד

 ןיא טמיטשַאב טרעװ רעכלעװ ,עיצקודָארּפ ןופ םוכס רעלַאמינימ רעד
 ,ףלָאװ רעצרַאװש * -- .רעטעברַא ןדעי רַאפ דנַאברַאפ-ןטַאר
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 "נעשזעב ענעמוקעגנָא-ַײנ יד ַײב ןעמענוצ סעּפע טלָאװעג ןבָאה
 -עג ןוא ןטרָאק ןיא ןליּפש טצעזעג םדוק ךיז ייז ןבָאה ,? סעצ
 -עּפש .טגָאמרַאֿפ טָאה ץענעשזעב רעד סָאװ ,סָאד ןָאק ןיא טלעטש
 "וצ רעד טימ "סנַײז, ןעמענ ןעמוק רעניועג רעד טגעלֿפ רעט
 ןעועג זיא ייו ןוא .עדנַאב רעצנַאג רעד ןוֿפ ףליה ןוא גנומיטש
 עלַא ןלעטשנגעק ךיז טוװרּפעג טָאה סָאװ ,ץענעשזעב םעד וצ
 ןקידנערַאֿפ וצ ֿבוח םעד טַאהעג לַאֿפ ַאזַא ןיא ןבָאה סרעליּפש
 ,ליּפש םעד "טכערעג;

 ןטלַאהעג טָאה ,ןהמלש וצ ןעמוקעגוצ זיא סָאװ ,קילושז רעד
 ;לָאמ ַא ךָאנ טרזחעגרעביא טָאה רע .קַאה ַא ןופ סקַא ןַא טנַאה ןיא
 "ּולויטש יד סיוא-וט;

 -- טגערֿפעג קיור המלש טָאה -- ?וטסניימ יוװ זיא ,ונ --
 ?ַאה ?סעװרָאב ןײגמורַא לעװ ךיא

 וד בױא .ןָא סָאװ קיניוו ךימ ןיוש טייג ,וטסעז ,סָאד --
 סיֿפ יד ןעלקיװמורַא ריד וטסעוװ ,לוויטש ערעדנַא ןייק טשינ טסָאה
 רעד -- ..ינע ןַא רענַײד ןיוש זיא סָאד רעבָא .סעטַאמש טימ
 רעד ןיא סקַא יד ןֿפרַאװרעטנוא ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה קילושז
 זיולב .ןעגנוגעװַאב ענַײז טגלָאֿפעגכָאנ לױֿפ טָאה המלש ןוא ,ןטֿפול
 -ָשג טלָאװ רע יװ ,ןגעװַאב ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ענַײז ןקַאבניק יד
 ,רעטרעוו סקילושז םעד ךעלעמַאּפ טַײק

 -נַײא ןַא טימ טגָאזעג ףוס םוצ רע טָאה -- ןַײא ךיז רעה --
 ןייש ַא זיא סקַא עקיזָאד יד זַא ,ןיימ ךיא -- עמיטש רענעטלַאהעג
 לקיטש טעברַאעגמורַא ןַײֿפ ַא ,טגָאזעג וליֿפַא טלָאװ'כ .לכעליּפש
 ןיב ךיא רעבָא .ןבָאה וצ ארומ סָאװ רַאֿפ ָאטשינ זיא'ס ןוא ,ץלָאה
 גייל :ריד ךיא טעב זיא ,ךימ וטסײטשרַאֿפ ,עלעגנַיי קידוועקערש ַא
 ..טַײז ַא ןיא קעװַא סע

 ךיז ןבָאה ךעלעקניוו-ליומ ענַײז .טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה רע

 ןגיוא יד ןיא רעבָא .החיצר רענעטלַאהַאב טכעלש ןוֿפ טזָאלעגּפָארַא

 ,ץזָאלמײה ,(המחלמ רעד ןופ) ענעּפָאלטנַא *
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 ,סעִיװ עטערומשזרַאֿפ יד ןבענ סָאװ ךעלעשטיינק יד ןיא .ענַײז

 "ובָאל ַא ַײב יו ,עלעכיימש ןטלַאהַאברַאֿפ ַא טעַײטעגוצ ךיז טָאה

 טעברַא לקיטש שיסדנוק ַא ןָאטּפָא ךיז טיירג סָאװ ,לגנִיי עטַאװעס

 דלַאב טעװ סָאװ ,םעד ןוֿפ קַאמשעגרָאֿפ ןטימ ןיוש ךיז טײרֿפ ןוא

 .ןעשעג

 סנױזַא .רעטרעדנּוװרַאֿפ ַא טקוקעגנָא םיא טָאה קילושז רעד

 רעייז ןֿפרָאװעגנָא ָאד ןבָאה ייז .ןֿפָארטעג טשינ ךָאנ םיא ךיז טָאה

 ןעמענ ןגעלֿפ יז .עקַאט סעקילושז יד ,רעגַאל ןצנַאג ןֿפױא המיא

 זיא סע ןעמעוו ַײב ןוא ,טסולגרַאֿפ רָאנ ייז ךיז טָאה סע סָאװ ,ץלַא

 ןטעב רעירֿפ עטבױרַאב יד ןגעלֿפ יאדװַא .ןלַאֿפעגנַײא רָאנ יז

 ַא וצ לָאמ ַא ןעמוק ךיוא טגעלֿפ סע .ןעַײרש ךָאנרעד ןוא םימחר

 יַאֿפ קידנעטש ךיז טָאה שינרעּפמַא סָאד רעבָא ,ךיז ןרעּפמַא ץרוק

 ַײרד -ייוצ רעדָא זָאנ רענעלָאװשעג ַא סנצעמע טימ טקידנער

 יד טּפַאזעגנַײא טָאה לָאּפ רעקיטיוק רעד ןוא ,ןייצ עטצעזעגסױרַא

 .ןרערט יד ןעגנולשעג ךיז ןיא ןבָאה עטבױרַאב יד ןוא ,ןעיירשעג

 ןקזוח ןֿפָא ןימ ַאזַא ,ךיז ןלעטשֿפױא שיטַאמגעלֿפ ןימ ַאזַא רעבָא

 .לָאמ ןטשרע םוצ ןעזעג קילושז רעד טָאה סָאד ,ייז ןוֿפ

 יירשעג ַא רע טָאה -- !ריד ןעמ טגָאז ,לוויטש יד סיואדוט ---

 -- ןיוש רעליטש ןבעגעגוצ ךַײלג ןוא רעטגערעגֿפױא וזַא ןָאטעג

 יו ַײס ייז טסעװ וד זַא ,עכָאטַאמוס ַא ןכַאמנָא ריד גיוט סָאװ וצ

 ...ןבעגקעוװוַא

 -עגקעװַא ךיז ןוא רעטנענ ןעמוקעגוצ זיא ענַײז הירֿבח יד

 -עגקירוצ ךיז טָאה המלש .דָארבלַאה ַא ןיא םיא רעטניה טלעטש

 .ךיז רעטניה טנַאװ ַא ןבָאה טלָאװעג טָאה רע .עקשטיּפַאק ַא ןגיוצ

 .קיור לָאמ ַא רעדיוו רע טָאה -- ןֿפָאלש טשינ ךָאנ ייג ךיא --

 ןעו ,טלָאמעד רָאנ סיוא ךיא וט לוויטש יד ןוא --- טרעֿפטנעעג

 רעד ןוֿפ קעװַא-ײג ,ךימ גלָאֿפ ןוא ?טסײטשרַאֿפ ,ןֿפָאלש ייג ךיא

 ,גנֹוי רענייש ַא עקַאט טסיב וד שטָאכ ןוא .רימ טרעטש עס .ןַײש

 .ריד ףיוא יו ּפמָאל ןֿפױא ןקוק טשרעביל רעטציא רימ ךיז טליוו

 -גָאװ ענַײז רעטנוא ןוֿפ --- !תוחור עצרַאװש יד לַא וצ ןיוש ייג ,ונ
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 טיירג סָאװ ,טנוה ַא ַײב יוװ ןייצ יד ןָאטעג ערישטש ַא ןבָאה סעצ

 ףיוש רעבָא ,ריד ןעמ טגָאז !ייג -- ןסַײב ךיז
 ,רעטיצ ַא סעּפע טליֿפרעד קילושז רעד טָאה ךיז ןיא ףיט

 ןוא שזיטסערּפ ןַײז .טנָאקעג טשינ רע טָאה ךיז ןעיצקירוצ רעבָא

 רע .ןָאק ןיא ןענַאטשעג זיא טעטירָאטױא סנעמעלַא רעייז ,טכַאמ

 ,סױרַאֿפ טָארט ַא טכַאמעג לָאמ ַא רעדיוו ןוא טשרעהַאב ךיז טָאה

 טָאה רע -- ?ַאה ,ןָאטסיױא טשינ ייז טסליוו וד ,סע טסייה --

 שנַײז רָאה עױרגבלַאה עטרעבױשעצ יד סקַא רעד טימ טצַארקעג

 זיא רעמָאט ,ןיימ ךיא ,ןֿפלעהוצ ריד לעװ ךיא ,ז ָאועשטינ ,ונ --

 ...ןּפעלשּפָארַא ןיילַא רעווש ריד
 ַא טלעטשעג לָאמ ַא ךָאנ טָאה רע

 5 ןַײז טקערטשעגסיוא גנילצולּפ המלש

 :עדַאיליֿפעד ַא ףיוא טַאד

 !חוּכ טסָאה וד ביוא ,ּפָארַא-ּפעלש ,ַאנ --

 -דנימ יד ןכַאמ וצ טַײצ טַאהעג טָאה קילושז רעד רעדייא ןוא

 וװצעגרע ןעוועג ץיּפשלוװיטש סהמלש ןיוש זיא ,גנוגעווַאב עטס

 טעשטרָאקעגנַײא ךיז טָאה רע .ןגָאמ סקילושז ןוֿפ טנגעג רעד ןיא

 טסױֿפ עקיטנַאקריֿפ ,ערעווש סהמלש זיא טלָאמעד ןוא קיטייוװ רַאֿפ

 ,ּפַאלק ןקידתונמחרבמוא ןוא ןּפמעט ַא טימ ןברַאש ןַײז ףיוא ּפָארַא

 ּפָארַא-טלַאֿפ סָאװ ,לעמ קַאז ַא יו ,קילושז רעד ,ןלַאֿפעגקעװַא זיא רע

 ,טקישטַאלּפעצ -- ףיולעג ןטימ ןיא רוֿפ רענעדָאלעגנָא ךיוה ַא ןוֿפ

 ,טײרּפשעצ קירעבַאלש ןוא זָאלֿפליה

 טימ ןעמַאװצ עילעטס רעד וצ ןָאטעג ץעז ַא טָאה למוט רעד

 .ןהמלש רעסיוא ,עלַא ןבָאה ןגירשעג .סענירּפושט יד ןוֿפ ערַאּפ רעד

 טלָאװעג ןבָאה עכלעוו ,סעצנעשזעב יד ןגירשעג ןבָאה טסניימ םוצ

 ,טסּוװעג ןבָאה ייז שטָאכ ,ךַאו רעד ןוֿפ טײקמַאזקרעמֿפױא יד ןעִיצ

 המלש ,ןלַאֿפ עכלעזַא ןיא קירעביא טשינ ךיז ןלַײא טַײלכַאװ יד זַא

 םיא ןענַײז ייז .קִיור *טעברַאעג; טָאה רע .ןגירשעג טשינ טָאה

 טָאה ָאד רעבָא ,סױרָאֿפ סוֿפ

 -לָאס ַא יו ךיוה רעד ןיא סו

 .סיוא טְׁשיִנ טְכַאמיַס ,טשינ רָאג ?
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 -עגסיוא ךיז טָאה ןשטנעמ ייווצ ןוֿפ ףמַאק רעד ןוא ,עלַא ןלַאֿפַאב

 "ןוא-בַײליןוא-סיֿפ-ןוא-טנעה ןוֿפ ליונק ַא ןרָאװעג ןוא טרעטיירב

 ַא ,רעבליזקעװק יװ רעקידוועריר ַא ןעוועג זיא ליונק רעד .ןבעל

 ּפָאס ַא יו ,רענעטָאזעגֿפױא ןַא ,רענעלָאװשעגנָא ןוא רעטגיוועצ

 ןוא עקידנרָאג תוללק טימ םיא ןוֿפ טָאה טצעזעג ןוא ,ּפערקָא

 טימ ןוא עטשלחרַאֿפ ןוא עקידגנילצולּפ ןצכערק טימ ,עקידנועגש

 ףוס םוצ רעבָא .ּפעלק עקידתוירזכַא ןוֿפ ןעגנַאלקּפָא עטֿפמעדעגוצ

 -עצ ַא טימ המלש סױרַא רעבַײל יד ןוֿפ שינעטכידעג רעד ןוֿפ זיא

 ןעיולב-ןיורב ַא ןיא גיוא ןֿפָאלעגנָא ןַא טימ ,םינּפ טלַײקעצ-טלַײב

 ַא ןוא ,ףױרַא רערעדנַא רעד ןוא ּפָארַא עצנָאװ ןייא טימ ,למער

 טנַאה רעד ןיא .קַאב רעטכער רעד ףיוא למעדעֿפ-טולב טיור ןיד

 ןטַײז עלַא ףיוא ריא טימ טעכָאֿפעג ןוא סקַא יד ןטלַאהעג רע טָאה

 טלָאז טנערברַאֿפ !תולֿבנ עטרגּפעג ריא !ןיז עשיטניה ריא --

 -- !עוורוק רעד ,ןעמַאמ רעַײא ןיא ןַײרַא לָאז חור ַא ףרעװ ריא

 ןעײטשרַאֿפ סעקילושז יד סָאװ ,ןעגנַאגעגנָא טשינ םיא זיא סע

 ןעמעוו טימ ןסעגרַאֿפ רָאג רע טָאה רשֿפא רעדָא ,שידִיי ןייק טשינ

 ךַײא ךיז טָאה עקװעשטָאמס רעד ןוֿפ טַאי ַא -- ןָאט וצ טָאה רע

 ןשקָאל ןוא ?ריא טליוו לוויטש ענַײמ ?ןעּפעשטרַאֿפ וצ טסולגרַאֿפ

 טליװ ךעלרעבעל עטלגערּפעג ןוא ?טשינ ריא טליװ סעברַא טימ

 ערעקנע ןיא חור ַא ,עקוװעשטָאמס רעד ןוֿפ ןיב ךַאי ...?טשינ ריא

 סיורג ןוֿפ טכַײקרַאֿפ שזַא ךיז טָאה רע -- ...ןַײרַא סעקשיק ענעֿפירט

 הללק עדעי ןוא .טֿפַאשרַאֿפ םיא טָאה ןטלעש סָאד סָאװ ,גונעּת

 -צלָאה ַא ןוֿפ "!ךואק ןַא טימ ץעז רעדעי ןוא :ץעז ַא טימ טײלגַאב

 .רעקעה

 יגנונעדרָא טלעטשעגנַײא ןוא ןעמוקעגנָא ךעלדנע זיא ךַאװ יד

 קַארַאב ןיא ןעמוקעגקירוצ רעבָא ,ןעמעלַא ןעמ טָאה טריֿפעגקעװַא

 ךיז טָאה םענַײז קסיּפ ןטלַײבעצ-טלַײקעצ ןֿפױא .המלש רָאנ זיא

 -רעטנוא .עלעכיימש קידתוֿבישח ןוא ךַײרגיז ַא טעקנָאלבעגמורַא

 -קעװַא ייז ןוא לוויטש יד ןגױצעגּפָארַא רע טָאה ,טכַײל קידנצכערק

 -עלעג ןֿפױא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה רע ןעוו ןוא .סנּפָאקוצ טגיילעג
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 רעקידרעטעּפש ןַײז ,לָאמ ןטשרע םוצ ,םיא וצ ןעמוקעגוצ זיא ,רעג

 טָאה סָאװ ,לשֿפנ ַא ןעוועג זיא סָאד .לאירֿבג רעניילק רעד ,ןטָאש

 רע שטָאכ ,ןצכעז רעדָא ןצֿפוֿפ רָאי ַא ןוֿפ יו רעמ ןעזעגסיוא טשינ

 רעֿפיט רעקיטַײז ַא סעּפע ןוֿפ .קיצנַאװצ יד רעבירַא טַײװ ןיוש זיא

 טסייה עקרעקוצ ַא ,"טעֿפנָאק, ַא טּפעלשעגסױרַא רע טָאה ענעשעק

 םיא וצ ךיז טָאה עקרעקוצ יד טָא ןענַאװ ןוֿפ ,טסייוו טָאג ןייא .סע

 רעטציא .ןטלַאהַאבסיױא טרָאד יז טָאה רע גנַאל יו ןוא ןעמונרעד

 .סיוא ןטסנרע-ךעלרעַײֿפ ַא טימ ןהמלש טגנַאלרעד סָאד רע טָאה

 ,םינּפ ןשיטימעג-טלַא ןַײז ףיוא קורד

 טעוו סָאד -- טגָאזעג קידוועמעש רע טָאה -- !רֿבח ,טמענ --

 .ןקַיורַאב לסיב ַא ךַײא

 -ַאב ןֿפרַאד ךָאמ לָאז עמ ,?עקנעינַאּפ 'ַאק טשינ ןיב ךַאי --
 "זייב בלַאה טרעֿפטנעעג המלש טָאה -- !סעקלעמרַאק טימ ןקִיור

 ..ַאסיװַאס ךַאי ןיב קַיור ןוא -- טרעדנּוװרַאֿפ בלַאה ןוא ךעל

 טָאה רע ,טסייה'ס .ןעמונעג טרָאפ רע טָאה עקרעקוצ יד רעבָא

 ענימ ַא טימ סָאד רע טָאה ןָאטעג םערָאװ ,ןעמענ וצ טקיליװַאב יז

 סרענַאטרעטנוא ענַײז וצ דָאנג סױרַא-טזַײװ רעכלעוו ,ץנירּפ ַא ןוֿפ

 .קנַאשעג ַא יז ַײב טמענ ןוא

 -רעּפעטש-ןשַאמַאק ַא עשרַאװ ןיא ןעוועג לָאמַא זיא לאירֿבג

 -מורַא טגעלֿפ רע עו ןטלעז רע טָאה טעברַאעג רעבָא ,ןלעזעג

 ןוֿפ ,רעטייוצ רעד וצ עזרעב:ןייארַאֿפ רעלַאגעלמוא ןייא ןוֿפ ןֿפױל

 רעד וצ :??עקוװסַאמ,  ןייא ןוֿפ ,ןטייוצ םוצ * *טקנוּפדָאּפ , ןייא

 -בָארק ןוא עלימ עלָאמש ףיוא ,עקזינ ןוא יקווַאטס ףיוא .רעטייווצ

 ןוא ווָאטָאקָאמ ףיוא ,עקסװָארטסָא ןוא עקסנילָאװ ףיוא ,ענלַאמ

 טױה רעלעה רעד ןוֿפ טגעלֿפ'ס ּוװ ,םוטעמוא --- "ּפָאקָא? ןֿפױא

 -יילק רעד טגעלֿפ ,עיצַארטסנָאמעד ַא יצ עקווװסַאמ ַא ןסקַאוװסיוא

 ,טקנוּפפערט ַַא ,"טקנופרעטנוא, ךעלבעטשכוב ? -- .ןילַײרּפ (שיליופ) 5
 -- .גנולמַאזרַאפ (רעמייהעג) א ףיוא ןעגנַאגעג טשרע זיא ןעמ ןכלעװ ןופ

 ,גניטימ-ןסַאמ
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 ןַא ,ךױה רעד ןיא ןסקַאװסיױא לאירֿבג רֿבח רעטרַאדעגנַײא רענ

 סָאװטע ןַײז ןוא ,ןעלסקַא עטנוזעג רָאּפ ַא ףיוא רענעבױהעגסױרַא

 טָאה עמיטש עשירענעמ בלַאה ןוא עשלגנַיי בלַאה ,עקידנעיירק

 :ןרעה טזָאלעג

 ...11 *םעטעזַאק; ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ,םירֿבח ---

 קידנגונעג םיא ַײב ןעועג טשינ רענייק זיא טַײצ רענעי וצ

 םיא ןוֿפ רעסעב ןשטַײטסױא טנעקעג טשינ טָאה רענייק ;רשּכ

 רעשיטילָאּפ ,קיטקעלַאיד ,םזיסקרַאמ ןוֿפ תותכסמ עלַא יד ןיילַא

 טנעקעג סָאד ןעד טָאה רעוו םערָאװ :םינינע המודּכ ןוא עימָאנָאקע

 -רַאװ ןיא זיא טשרע ?סע טסייה לאירֿבג ,דע יו ןעמענַאב רעסעב

 ןבָאה טשינ לָאז רע ּוװ ,טַאירַאסימָאק ןייא ןייק ןעועג טשינ עש

 ינַאד ףיוא 1?*קַאינלַארטנעצ; םענוֿפ סרעטכעוו יד .ןסעזעג לָאמַא

 ענעבירעגסיוא ןַא יו טנעקעג ןיוש םיא ןבָאה סַאג עקסעשטיווָאל

 .עבטמ

 .לָאמַא רעװעשרַאװ ןטַײװ ןיא ,לָאמַא ןעוועג זיא ץלַא סָאד ,ָאי

 יָאמַא ןוֿפ טַײז רעשיטעווָאס רעד ףיוא רעבירַא זיא רע טניז רעבָא

 געט עטשרע יד ןיא .טרעדנעעג םיא ַײב ץלַא ךיז טָאה ןליױּפ ןקיל

 -יא ןרעטַאלֿפ ןָאֿפ עטיור יד ןקוקנָא םַײב ןרעטיצֿפױא רע טגעלֿפ

 רעטיצ רעד זיא ךעלסיב וצ רעבָא ,סעדַײבעג עשהכולמ יד רעב

 .גנולסיירטעצ רעכעלקיטייוו ןוֿפ רעדיוש ַא ןרָאװעג םזַאיזוטנע ןוֿפ

 -רעבמעל ןֿפױא טעקנָאלבעגמורַא ךָאנ ךיז טָאה רע ןמזילּכ ,אלימ

 סע יו ךָאנ רע טָאה ,רעטלמוטעצ ןוא רעקירעגנוה ַא קורב רעג

 ַא ףױא ֿבורק רעטַײװ ַא יװ טליֿפעג ךיז טָאה רע .ןגיוושעג זיא
 טָאה עמ ןעמעוו ,ןסעגרַאֿפ טָאה עמ ןכלעוו ןיא ,הנותח רעשימייה
 ענעגרָאברַאֿפ יד טקיטסענעג ךָאנ טָאה ןצרַאה ןיא ףיט .ןעזרַאֿפ
 ..ןענָאמרעד םיא ןיא ךיז רעצעמע טרָאֿפ טעו רשֿפא :גנונעֿפָאה
 טקישרַאֿפ ןוא עװַאלבָא ןַא תעב טּפַאכעג םיא טָאה עמ ןעוו רעבָא

 עלַארטנעצ 2 --  ,"דנַאברַאפ-טנגוי ןופ טעטימָאק, ןופ תוביתיישאר 1

 ,הסיפתיגנושרָאפסיײא
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 ענַײז טימ ןקַאהסיוא ןלױֿפַאב ,ןלאירֿבג ,םיא טָאה עמ ןוא ,וצרעהַא

 ,ןקיזיר םעד טָא טנעה עשירעּפעטש:ןשַאמַאקדזָאלטעברַא ,עכַאװש

 ןקיבלעז ןטימ .ךיוא ןושל ןעמוקַאב רע טָאה ,דלַאװ ןקידמינומדק

 -עג ןוא ןעגנַאזעגבױל ןעגנוזעג לָאמַא טָאה'ר ןכלעוו טימ ,ןערב

 -רעַײֿפ יד ןטלַאהעג ןוא ,ענַײז םיחוּכי עטרעטנָאלּפרַאֿפ יד טריֿפ

 ןוא ןעלדיז ןוא ןטלעש ןביוהעגנָא טציא רע טָאה -- סעדער עקיד

 -כיר רעטרעקרַאֿפ ַא ןיא יונעג רעבָא ,םיחוּכיו עקיבלעז יד ןריֿפ

 ,םיחוּכיו עקיטַײזניא זיולב טציא ןעוועג ןענַײז סָאד רעבָא .גנוט

 רעד רעביא ,ןבָאה עכלעוו ,ןגָאלָאנָאמ עטרעטיברַאֿפ ןוא עטלמוטעצ

 םיא טָאה רענייק .תעגושמ טימ טצענערגעג ,רענַייז טײקמַאזנייא

 -עג ךיז ןבָאה סעצנעשזעב הרֿבח יד ,וליֿפַא ןרעה טלָאװעג טשינ

 רעדָא "עמרָאנ; יד טעברַאעגסיױא ָאי :תוגאד ענעגייא ערעייז טַאה

 ןיא ןַײרַא ;:: "ןטירד; ןוֿפ רעדָא *לסעק ןטשרע; ןוֿפ ןסע :טשינ

 טשרע :רעטכעלש ַא ןיא ,הלילח ,רעדָא עדַאגירב-טעברַא "רעטוג; ַא

 ןַאמ-הרֿבח רעטלעטשעגרעטנוא ןַא טשינ זיא סָאד יצ ,סייוו ייג

 ,עגַארֿפטּפױה יד ?גנוצ רעד ַײב ןעִיצ וצ ייז ידכב טקישעגנַײרַא

 -סָארֿפ רעצנַאג רעד ןיא סעקינרעגַאל יד רַאֿפ ןענַאטשעג זיא סָאװ

 רעגַאל םעד ןבעלרעביא ןעמ טעוװ :ןעוועג זיא ,טײקֿפרַאש רעקיט

 ןיא ןעמ טָאה םעד ץוח ?ןבעלרעביא ייז טעװ רעגַאל רעד רעדָא

 ןילַא "ענעזעוועג , יד וליֿפַא ,"ענעזעוועג, יד טַאהעג טנַײֿפ רעגַאל

 .ערעדנַא יד ןוֿפ טדערעגּפָא ןיוש ,תונעט ךיז וצ טַאהעג ןבָאה

 גַײװש -- רענעזעוװעג ַא טסיב; :ללּכ ןייא טַאהעג ןבָאה עלַא רעבָא
 טָאה רע ןעוו ,ןלאירֿבג טרעֿפטנעעג ךיוא ןעמ טָאה ױזַא ?!שטָאכ

 רע ןוא "ןימאמ ינַא; םעַײנ ןַײז רעגַאל ןיא ןקידיײרּפ וצ ןביוהעגנָא
 ,ןגַײװש ןביױוהעגנָא עקַאט טָאה

 ײנ'ס ףיוא רעבָא םיא טָאה ןהמלש טימ טֿפַאשרֿבח עַײנ יד

 םיא זיא סע ."רעיוא; ןַא ןענוֿפעג טָאה רע .גנוצ יד ןדנובעגֿפױא

 טרָאװ ַא טשינ טײטשרַאֿפ המלש סָאװ ,וליֿפַא ןעגנַאגעגנָא טשינ

 זַײּפש רערעגרע רעדָא רעסעב **
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 "עג ךיז טָאה רע .רענַײז עיגָאלָאנימרעט רעטריצילּפמָאק רעד ןוֿפ

 טָאה רע עכלעו טימ ,ןטנעמוגרַא עקיבלעז יד טימ .סנַײז טדער

 ןיא ןסעצָארּפ יד ןוֿפ טייקיטכיר יד םירֿבח ענַײז ןזיװעגֿפױא לָאמַא

 ךעלרעּפמַײשַאב ןוא רָאלק טציא רע טָאה ,ןרָאי רעקיסַײרד יד

 "רַאֿפ ַא זיא ,דנַאל םעד טָא ןיא רָאֿפ-טמוק סָאװ ,ץלַא זַא ,ןזיוורעד

 ,עיצולָאװעררטנָאק עשוריֿפב עקַאט ,עיצולָאװער רעד ןוֿפ טָאר

 "יור ,תוצראה-םע ,טייקיטכערטרעדינ ,רוטַאטקיד עשיטַארקָארויב

 ...םזישַאֿפ רעט

 רעטרעװ יד טָא וצ ןרעהוצ םַאזקרעמֿפױא ךיז טגעלֿפ המלש

 לאירֿבג שטָאכ ,ןעמענַאב וצ רעווש ןעמוקעגנָא םיא זיא סע .ענַײז

 ,ךַארּפש רעכעלגנעגוצ ַא טימ ןדייר וצ טימַאב לָאמ טֿפָא ךיז טָאה

 "עג ךיז טָאה רע רעבָא .ןטנעמוגרַא עשיטילָאּפ עטרעטנָאלּפרַאֿפ יד

 "גרַאלעג; עכלעזַא טימ םיא וצ טדער עמ סָאװ ,טלכיימשעג טליֿפ

 ַאזַא ןגָאזכָאנ לָאמ לייט וליֿפַא ןוּורּפ טגעלֿפ רע .רעטרעוו "עט

 רָאג טָאה רע .טקערקעג ַײברעד ךיז טָאה רע שטָאכ ,*טרָאװ ךיוה,

 ןוא ךיוה ױזַא טַײרש לאירֿבג סָאװ רַאֿפ ,ןײטשרַאֿפ טנעקעג טשינ

 וצ ןבייהנָא םיא ךיז טגעלֿפ קידנעטש טעמּכ .לענש ױזַא טדער

 ןקַאהּפָא רע טגעלֿפ טלָאמעד ןוא .םעלַא םעד ןוֿפ ּפָאק ןיא ןשימ

 :גנוגעװַאב-טנַאה רעקיטסַאה ַא טימ סעומש םעד

 ּפַאג עלעשטַײמ יװ ןצּפערג וצ ףיוא ןיוש רעה ,גונעג ,ונ ---

 טגעלֿפ -- ..ןצנַאג ןיא טשימעצ ןיוש ךָאמ טסָאה !קינּפורק ןכָאנ

 טגעלֿפ סנגרָאמ וצ ףיוא ךַײלג רעבָא ,רעטכעלעג ַא טימ ןגָאז רע

 םוק ,עלעבַאג ,ונ -- ןרעדָאֿפ ןוא לָאמ ַא רעדיװ ןֿפורוצ םיא רע

 ,ןָאטעג האנה טרָאֿפ םיא טָאה סע -- ..."עדייר, ַא טלַאה ןוא רעהַא

 טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,ןֿפוא ַאזַא ףיוא םיא וצ טדער לאירֿבג סָאװ

 ןֿפַײרגַאב וצ ץלַא סָאד ןעוועג חוכב

 -נַײא ןַא סהמלש ןעוועג ךיוא זיא ?עלעבַאג, שינעמענוצ סָאד

 ַא וצ לטעקיטע ןַא יװ ןלאירֿבג וצ טּפעלקעגוצ ךיז טָאה'ס ןוא לַאֿפ

 ,ץלַא "עלעבַאג, טרָאװ םענייא םעד טָא ןיא זיא ןעוועג ,לשעלֿפ

 טשינ ןוא שולח םעד לרֿבח ןַײז ןגעוו טכַארטעג טָאה המלש סָאװ
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 ןעוועג .רעטרעוו ערעדנַא טימ סע ןעגנערבוצסיורַא ןעוועג חוכב
 עוויטונימיד ַא -- לאירֿבג טרָאװ םענוֿפ גנוצריקרַאֿפ יד טרָאד
 -רַאֿפ ןוא ךַאװש ַא זיא לאירֿבג ,ןרעהוצנָא טיג סָאװ ,גנוצריקרַאֿפ
 -ישַאב ןוא רעקידײטרַאֿפ ןַײז זיא ,המלש ,רע ןוא ,לשטנעמ ןריול
 -וועשטָאמס רעקיטֿפערק ַא סָאװ ,גנוצַאשגנירג יד ךיוא ןעוועג :רעצ
 ,לאירֿבג יװ לשֿפנ טרַאדעגנַײא ַאזַא וצ טליֿפ רעגערט-ןליוק רעק
 ,טייקכעלטרעצ טימ עלוֿפ ַא ,גנורעדנּוװַאב יד ךיוא רעבָא ןעוועג
 טנַאה ןיא ךוב ןייק לָאמ ןייק טָאה רעכלעוו ,טעבַאֿפלַאנַא ַאזַא ןוֿפ
 זיא סָאװ רעבָא ,רעטעברַא ןַא ךיוא ,טַאי ַא וצ ,ןטלַאהעג טשינ
 רעטציא זַא ,טנעיילעגסיוא רעכיב ליֿפ ױזַא טָאה ,"טנרַאלעג, ױזַא
 רע זיא עגר רעדעי וצ ןוא ,קינייװנסױא ןוֿפ עלַא ייז רע טקנעדעג
 טימ ךַײלגרַאֿפ רעד ךיוא ןעוועג :!טַארעֿפַאר, ַא ןטלַאה וצ טיירג
 ,םינינע עשלהק טימ ךיז טמענרַאֿפ סָאװ ,שדוקיילּכ ןימ ַא ,יאבג ַא
 ;שדוק-ילּכ ַא טרָאֿפ רעבָא ,טרָאס ןרעדנַא ץנַאג ַא ןוֿפ שדוקיילּכ ַא
 גנויצַאב עקידנכַאלסױא רעבָא עכעלדנַײרֿפ יד ףוסל ךיוא ןעוועג
 עכלעו ןגעוו ,כַאז עלַא יד טָא זַא ,סייוו סָאװ ,םענייא ַאזַא ןוֿפ
 ַא, -- סייוו'כ ,טשינ תושממ םוש ןייק ןבָאה ,טדערעג טָאה לאירֿבג
 עלַא יד טָא רַאֿפ קעבַאט קעמש ַא ריד ַאנ ..."ךַאד ןרעביא טילֿפ וק
 -ײרדרַאֿפ-ּפָאק עכלעזַא טימ לָאמ ןייק טָאה ,המלש ,ןײלַא רע .דייר
 קױר ַא רע טָאה טיבעג םעד ףױא .ןעמונרַאֿפ טשינ ךיז ןשינע
 -רעגערט-ןליוק ַא ןַארַאֿפ זיא סע זַא ,טסּוװעג טָאה רע .ןסיוועג
 טעװ טשינַא לַײװ ,טלעג-שדוח ןלָאצ ייז ףרַאד עמ ןוא ןײארַאֿפ
 רע רעבָא .טלָאצעג רע טָאה -- ?ןַײרַא דרע'רד ןיא ןייג ךַאֿפ'ס;
 ןוא טלעוו יד ןקילגַאב טלָאװעג טשינ ןבעל ןַײז ןיא לָאמ ןייק טָאה
 -ירעד ."ןעײרעצּפערג עשירַאנ; טימ ּפָאק ןייק טלודעג טשינ ךיז
 -ייק וצ טָאה רע ןוא ןרעױדַאב וצ סָאװ טשינ עקַאט רע טָאה רעב
 סָאד טָאה רעבָא טַײז רעטייוצ רעד ןוֿפ .טשינ תונעט ןייק םענ
 רַאֿפ גנורעדנוװַאב סהמלש טרענימעג טשינ רָאה ַא ףיוא ץלַא
 רַאֿפ ןזיװעגסױרַא רע טָאה ץרא-ךרד ןרעדנוזַאב ַא ןוא ,ןלאירֿבג
 יד טימ ןבַײרש סעּפע ןעז םיא טגעלֿפ רע ןעוו .טֿפירשטנַאה ןַײז



 ןרעַײפ ןשיװצ םיטילפ | 112

 ַא ןסַײרסױרַא םיא ַײב ךיז טגעלֿפ ,תויתוא עטײרדרַאֿפ-טקוצעג

 :ץֿפיז -

 לָאז "ַארֿפ, יד ,ןַײז טנוזעג ױזַא לָאז ךַאי ,רעגניֿפ ענעמוג --

 ..לָאמ ַא ןבָאה יז לע'כ ביוא ,ןעניד ױזַא ָאמ

 ,טנידעג טשינ ייז טָאה *?ַײרֿפ יד; רעבָא

8 

 -וֿפ ןרָאװעג טַײרֿפַאב ןענַײז ייז יו םישדח ַײרד רעכעה ןיוש

 םעד ןוֿפ םיחטש עזָאלדנע יד רעביא ןרעדנַאו ןוא רעגַאל םענ

 ,ךעלעמַאּפ ,דנַאל ןקידנֿפמעק קידתונשקע ,ןטֿפמערקרַאֿפ וויסלּוװנָאק

 -געלדנַאה ,טרָאד ןוא ָאד ךיז קידנטלַאהרַאֿפ ,ייז ןענַײז ךעלעמַאּפ

 ןיוש ןרָאֿפרעד ,קידנעלטעב ןוא קידנרעגנוה ,קידנעלדנַאװ ןוא קיד

 זיב שזַא טרַאּפשרעד ןוא ,ןַאטסיקעבזוא ןקידמורד ,ןעמערַאװ םוצ

 ןוֿפ טָאטש יד; רעבָא .טנעקשַאט -- ?טיורב ןוֿפ טָאטש; רעד וצ

 -חמ יד טימ ןעמַאזוצ .טַאהעג טשינ טיורב ןייק ןיוש טָאה "טיורב

 רעד ןעמוקעגנָא ןַײרַא דנַאל ןקינוז םעד טָא ןיא זיא םיטילּפ תונ

 רענערױרֿפרַאֿפ רעקיבלעז רעד ןעוװעג טשינ זיא סָאד .רעגנוה

 רעקיסייוש ַא ןעוועג זיא סָאד .ןוֿפצ ןיא יו רעגנוה רעיולב

 ןוא עֿפיט ןגיוא טימ ,ןּפיל עקיטשרָאד עטצַאלּפעצ טימ ,רעגנוה

 -עגרעביא ןעוועג םיוק-םיוק זיא סָאװ טיוה ַא טימ ,עקידנענערב

 ןעגנוגעוַאב טימ ,רענייב עקידנרַאטשסױרַא יד רעביא ןגיוצ

 ,רעגנוה רעלױוֿפ ַא ןעוועג זיא סָאד :עקיטכעמנָא ןוא עקירעבַאלש

 -ילגעצ יד ןיא ןצלָאמשעג ךיז לַאטעמ רעטילגעצ ַא יװ יטָאה סָאװ

 -ןיורב ןוא רענעקַאבעגסױא ןַא רעגנוה ַא ,ןעגנוצײלֿפרַאֿפ-ןוז עט

 ,רעקידנקלעוו ךעל

 ,14*קירַא; ןַא ןבענ עװַאנַאק ַא ןיא ןצעזקעװַא ךיז ןגעלֿפ ןשטנעמ
 ןבענ ןסקַאװעג זיא סָאװ ,זָארג סָאד רעגניֿפ עקיטיוק יד טימ ןּפוצ

 -ןזָארג רענירג רעד .,ןעַײק ןוא ,למָארטש ןקידנסילֿפ לענש םעד

 ,לַאנַאק-גנורצסַאװַאב +
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 עטבױטשרַאֿפ ענעשַאװעג :טשינ יד רעביא ןעניר טגעלֿפ טֿפַאז
 -ילַאג רענירג ןוֿפ ךעלעמערטש ןסָאלֿפעג ןטלָאװ סע יו ,רעמינּפ
 -נייא יד ףיוא ןצעזַאב ךיז ןגעלֿפ סייווש סנּפָארט עסיורג ןוא ,טייק
 ,ןרעטש ןטרעקַאעצ ןשטיינק ןוֿפ ,ןסַאלב ןֿפױא ,ןקַאב ענעלַאֿפעג
 ,ןֿפיײלש עקידרעדָא-יולב יד ףיוא

 רעביא ןכָארקעצ ךיז קלָאֿפ-םיטילּפ סָאד ןיא סעקשַארומ יו
 ןטלַאהעג ןבָאה ייז .תונידמ עקידמורד יד ןוֿפ רעדנעל עטַײװ יד
 וצ טָאטש ןייא ןוֿפ ,ןרעדנַא םוצ טרָא ןייא ןוֿפ ןרעדנַאװ ןייא ןיא
 רעקידתונשקע טימ .ןטייווצ םוצ זָאכלָאק ןייא ןוֿפ ,רעטייווצ רעד
 -רענייב ערַאד יד טקערטשעגסיוא ייז ןבָאה טייקיטשרָאד-סנבעל
 ,ערעייז הנויח יד םורַא םענוֿפ ןסַײרוצסױרַא טכוזעג ןוא טנעה עקיד
 טֿפױקרַאֿפ .טזָאלעג רָאנ ךיז טָאה סע סָאװ טימ טלדנַאהעג ןבָאה ייז
 ןוֿפ רעצכעבַײלברעביא יד רענעמקרוט ןוא ןכַאזַאק ,ןקעבזוא יד וצ
 ,שעוו ,ךיש ,ךעלרעגייז ,םישובלמ :טײקשיעּפָאריײא רעקילָאמַא רעייז
 טימ ןוא ןזָאכלָאק יד ןיא ןטקודָארּפ טֿפױקעגנַײא רעטעּפש ןבָאה יז
 סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ןעוועג .ןַײרַא טָאטש ןיא קירוצ ןרָאֿפעג םעד
 -ָאטסעג ,טיינעג ןוא טעטַאלעג ןבָאה יז ,ןטעברַא טווורּפעג ןבָאה
 ןבָאה טרָא ןַא ףיוא ןציזנַײא רעבָא ,טעװערטסַײמעג ןוא טעװערַאיל
 -ַאמעג ,ןגָארטעגרעטנוא ייז טָאה ורמוא ןַא .טנַאקעג טשינ ןיוש ייז
 ןבירטעגוצ ַײנ'ס ףיוא ייז טָאה רע ןענַאװ זיב ,טגָאלּפעג ןוא טרעט
 סָאװ .רעטַײװ ןרָאֿפעג ןענַײז ייז ןוא ,ןסלערנַאב עטצנַאלגעצ יד וצ
 ,רעטַײװ ןוא רעטַײװ לָאמ ַא

 ,םוטעמוא ןעגנורדעגנַײרַא ןענַײז ייז

 -לַא ,רעטלַא רעד ןוֿפ ןסַאג יד רעביא טלגָאװעגמורַא ןבָאה יז
 יד ןוֿפ תוֿברוח יד ךָאנ ןעייטש סע ּוװ ,דנַאקרַאמַאס טָאטש רעט
 ןוא סנודקומ רעדנַאסקעלַא ןוֿפ ןטעשטעמ ןוא ןצַאלַאּפ ,סעדַײבעג
 טניוו רעד טָאה תוֿברוח יד טָא ןוֿפ לגיצ יד ןוֿפ .ןטַײצ סנַאלרעמַאט
 יב רעבָא ,ביוטש ןטיור-ךעלבלעג ןוֿפ ןענַאמוט ןזָאלבעגסױרַא
 ךיז ןיא ,טלַא ןרָאי רעטנזיוט ,ןלָאּפוק יד ןוֿפ רוזַאלג יד טָאה טכַאנ
 סע ַײנ'ס ףיוא ןוא ,הנֿבל רעד ןוֿפ רעבליז עצנַאג סָאד טּפַאזעגנַײרַא
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 ןוֿפ .ןַײרַא טכַאנ רענעטַאנַארג רעד ןיא ןטָאשעצ ןוא טֿפירטעצ

 ןוֿפ טעמוא םעד ןלַאקַאש טנײװעגסױרַא ןבָאה תוֿברוח יד ןשיווצ

 ןגיוא ערעייז רַאֿפ טָאה גָאט יב רעבָא .ּפעטס ןכעלדנעמוא ןטַײװ

 ,קרַאמ רעשיקעבזוא רעד ןרילָאק עשילרעטסיוא טימ טליּפשעצ ךיז

 רעכעלּפעשסיױאמוא רעד טימ .,סענעװַאק ןוֿפ טייקטיור רעד טימ

 עקידחרזמ ןוֿפ עֿפש רעד טימ ,גרַאװנירג יילרעלּכ ןוֿפ טייקטנוב

 ,טַאהעג טשינ טירטוצ ןייק ןבָאה ייז עכלעוו וצ ,םילכַאמ ענדָאמ

 "עצ ןוז רעד ןיא ,רענעקורט רעד זיב טרַאּפשעגנָא ןבָאה ייז

 ןסַאג יד רעביא טנַאּפשעגמורַא ןבָאה סע ּוװ ,ירַאמ טָאטש רעטילג

 עטעטסַארכעצ עצרַאװש טימ ,רענעמקרוט עקיטיוהניורב ,עקנַאלש

 ןבָאה ייז .פעק יד ףױא סעּפַאשט ענעסּפעש עכיוה ןוא ןטַאלַאכ

 ןופ םעטָא םעד ךיז ןיא טּפַאזעגנַײרַא רעכעלזָאנ עקירעגנוה טימ

 רעלוֿפ ַא ,סיזַאָא רעקיטֿפַאז ַא .ַאנַאגרעֿפ טָאטש רעטנירגעצ רעד

 -ֿפױרַא ןבָאה ייז .טײקסַײװ רעקידנדנעלב ןוא סנטָאש עכייוו טימ

 "עגוצ ,רעֿפרעד רענַאטסיקישזדַאט עקיזדלעֿפ יד זיב טרעטעלקעג

 "עג ענעבלַאװש ןוֿפ ןטסענ יװ ,םיעוּפיש עקיגרַאב יד וצ עטּפעלק

 יד ןיא ךיוה .רעכעד עקידלטעטשניילק וצ וצ ךיז ןּפעלק ךעלדניז

 -ַאטס טָאטש עַײנ ,עסַײװ יד טרַאװעג יז ףיױא טָאה גרעב

 רעייז .סעדַײבעג ענעסיררַאֿפ ןוא עצלָאטש ,עַײנ טימ ,דַאבַאניל

 ,טַײלגרַאב יד ןוֿפ ןקילב יד טימ טציירקעג ךיז טָאה קילב רעדימ

 יז יװ ,לוֿפטכַאדרַאֿפ ןוא ףרַאש טקוקעג ןבָאה ןגיוא ערעייז סָאװ

 ןוֿפ ןזיּפש עקידוװעגנירדכרוד טקישעג ןגױא יד טָא ןוֿפ ןטלָאװ

 "עג ןבָאה רעזדלעה עשיױרֿפ יד ףיוא .סרעגירק עקילָאמַא עדליוו

 טָאה ןטֿפיה יד ןוֿפ ןוא ,תועבטמ ןוא ןלערַאק ןוֿפ ןרונש ןעגנולק

 רעקידחרזמ ,רעטנַאעגמוא ,רעלוֿפתודוס ַא ןעקנוװעגסױרַא ייז וצ

 .ןערב

 סענַאװַארַאק ןעמוקעגנגעקטנַא ייז ןענַײז סעּפעטס יד רעביא

 ךעלקעלג יד ןוא ,ןרעדנַא ןרעטניה טרַאה למעק ןייא ,ןעלמעק טימ

 ןעמַאזוצ ךיז טגיוועג ןוא ןעגנולקעג ןבָאה רעזדלעה-למעק יד ףיוא

 טקוב רע .למעק ןטשרע ןֿפױא סָאװ ,רעבַײרטנָא ןטלקָאשעצ ןטימ
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 טלָאװ רע יװ ,ןַאּפש ןשילמעק ןדעי ַײב ,רעבַײרטנָא רעד ,ףיט ךיז
 ,טָאג ןקידהמיא ןכעלעזמוא ןַא דוֿבּכ ןבענּפָא ןייא ןיא ןטלַאהעג

 -עגנָא ךיז ןבָאה ןעגנורעדנַאװ ערעייז ןוֿפ םעדעֿפ יד ףיוא
 דַאבַאכשַא :סעיצנַאטסנַאב ןוא רעֿפרעד ,טעטש עקילייצמוא ןגיוצ
 -וג ,ַארַאכוב ןוא דנַאקָאק ,טנעקמישט ןוא ןַאגַאק ,ַאטַא-ַאמלַא ןוא
 -עג ךיז ןבָאה ןגעוו .ענימרעק ןוא לוי"יגנַאי ,עב-םַאשוד ןוא רַאז
 ןטֿפושיּכרַאֿפ ַא ןיא יו טנגעגַאב ךיז ןבָאה סרערעדנַאװ ,טציירק
 -דָאמ ,ןסַײנ יילרעלּכ טימ לוֿפ ןעוועג זיא שינעגעגַאב עדעי .זַײרק
 -עג זיא רעד .ןשינעֿפױלרַאֿפ עכעלטנייועגרעסיא ,תועידי ענ
 טָאה רע -- ןעגנולעג זיא רעדיװ םענעי .סוֿפיט ףיוא ןברָאטש
 רע -- "לזמ שַיוג, ַא טַאהעג טָאה רערעדנַא ןַא ,"טלעג טכַאמעג;
 ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ זיא ןַאמ ריא סָאװ ,עקשטַאזָאק ַא סםימ טניווװ
 ץענערג יד ןצרַאװש קעװַא זיא רערעדנַא ןַא ךָאנ .טנָארֿפ ןפיוא
 רע יצ טשינ טסייו רענייק ,ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ ןוא עיסרעּפ ןייק
 רעד ןוֿפ לױק ַא זַא ךעלגעמ ןוא ,ָאי זַא ךעלגעמ :רעבירַא זיא
 -ציא ןוא ,ורמוא ןַײז טליטשעגנַײא קיביײא ףיוא טָאה ךַאװצענערג
 -ײװַאב ןלַאקַאש ןוא ּפעטס ןיא רענייב עסַײװ ענַײז ןענעקירט רעט
 טָאה עמ ףעגנולעג זיא םענַײז רֿבח םעד ןגעקרעד .טיוט ןַײז ןענ
 ַא ןעוועג סוא:טזַײװ .ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא ןעמונעגנָא םיא
 ןוא .לבור רָאּפ ַא ןקורוצרעטנוא ןעמעוו טסּוװעג ,1* ?קַאינַאװצ;
 יד סיוגנעל ,ןסלערנַאב יד סיוגנעל ןֿפָאלעג תועידי יד ןענַײז ױזַא
 -גיה רעטנעקשַאט עלָאמש יד סיוגנעל ,ןגעוו עשיּפעטס-קיביוטש
 רעד ןיא טזײרקעג ,ןביוהעג ךיז ןבָאה תועידי יד .ךעלסעגרעט
 יד רעביא ,טֿפול רעטּפַאזעגכרוד טשרָאד ןוא סייווש טימ ,רעסייה
 יו ,ןרעדינּפָארַא טגעלֿפעג ןוא ,ּפעק עטרַאװקעגנַײא ,עקירעגנוה
 -עג-םיטילּפ ענעלקָאװ יד ןוֿפ שינעטכידעג רעד ןיא ,לגײֿפ עדימ
 .ךעלמעז

 ןֿפױא ,םיטילפ יד ,ןבעל ןגייא רעייז טימ טבעלעג ןבָאה ייז

 ,ןַאמ:הרבח ,גנוי רערטיכ (שיליוּפ 5
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 ,עקיטיינמוא ,עקיצונמוא ,ןבעל ןוֿפ ענעגיּפשעגסױרַא ,ןבעל ןוֿפ דנַאר

 סע עכלעװ רעביא ,רעדלעֿפ עטרעקַאעגמוא יוװ ,עטזָאלרָאװרַאֿפ

 טָאה טניו רעשיּפעטס רעד .זָארגדליװ סָאד ןסקַאװעצ ךיז טָאה

 ןדמַאז עטילגעצ יד ןוֿפ םעטָא ןסייה םעד ןגָארטעגנגעקטנַא יז

 טָאה טשרָאד רעד .סעקשיק יד טיירדעגסיוא ייז טָאה רעגנוה רעד

 -עג זיא םורַא ןוא םורַא ןוא .ןּפיל ערעייז טקיטולבעצ ןוא ןסירעצ

 -גועביוצ ךעלרעדנּוװ ַא ,עניישדליוו ַא ןוא עַײנ ַא טלעוו ַא ןגעל

 ןַא ןוֿפ עטקעלּפטנַא עקידגנילצולּפ ַא ,עדמערֿפ שיטָאזקע ןוא עקיד

 ..סיױרַא לכיב-הׂשעמ טלַא

 רעביוצ םעד ךיז ןיא ןּפַאזנַײרַא טלָאװעג ױזַא ךיז טָאה סע

 ןוֿפ רעקיטש ןסירעג טָאה רעגנוה רעד רעבָא ,טייקנייש יד ןוא

 טימ ןעקנירטנָא טסולגעג ױזַא ךיז טָאה סע .בַײל ןטרַאדעגסיוא

 ןבָאה ןגיוא יד רעבָא ,ףושיּכ ןוא טייקכעלרעדנּוו רעקימיוש רעד

 ךיז טָאה סע .טשרָאד ןקידנועגש ַא טימ ,ןרעדנַא ןַא טימ טנערבעג

 -טכַאנ-ןייא-ןוא-טנזיוט ַא ןוֿפ ,עַײנ סָאד טָא ןעמענַאב טלָאװעג ױזַא

 .ןגרָאװעג ןוא טגָאנעג טָאה סע רעבָא ,דנַאל ענעמוקעגסױרַא הׂשעמ

 טוג ַא ךָאנ טצכעלעג ץרַאה סָאד טָאה סע .םײהַא טֿפַאשקנעב יד

 קיכעטש ױזַא ןעוועג זיא םורַא רעד רעבָא ,לכיימש ַא ,טרָאװ

 ..דמערֿפ ןוא טמױצעגּפָא ױזַא ,ךעלטנַײֿפ

 ,םַאנסיוא ןָא עלַא ,עלַא ןעוועג ןענַײז דמערֿפ ןוא ךעלטנַײֿפ

 עקיטיוהלקנוט יד טָא ןעוועג ןענַײז דמערֿפ ןוא ךעלטנַײֿפ

 "גוה ןֿפױא ןקילב עזייב טימ טקוקעג ןבָאה עכלעוו ,רעקלעֿפ ענדָאמ

 יד ןעוועג ןענַײז דמערֿפ ןוא ךעלטנַײֿפ .קירעשייה-םיטילּפ ןקירעג

 ןוא דנַאלסורסַײװ ,ענַיַארקוא ןוֿפ ענערָאֿפעגוצ יד ,ןדִיי עשיטעווָאס

 -יטרָא רערַאכוב יד ןעוועג ןענַײז דמערֿפ ןוא ךעלטנַײֿפ .עװקסָאמ

 ןוא ןסור יד ןעוװעג ןענַײז ךעלטנַײֿפ ןטסניימ םוצ רעבָא .ןדַיי עק

 ןטַײצ יד ןיא וצרעהַא :* טעילעסערעּפ טָאה עמ ןעמעוו ,רענַיַארקוא

 טקוקעג ןבָאה ערעייז ןגיוא ערטיכ יד .עיצַאזיוויטקעלָאק רעד ןוֿפ

 ,טרָאנױװ רעדנַא ןַא ףיוא טקישעגרעביא ,ייטלדיזעגרעביא 5
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 ןוא ,סעדישז ענעמוקעגוציַײנ יד טָא ףיוא סַאה ןטמיוצעג םיוק טימ
 ,רעקידנרָאג ַא ןסַײרסױרַא ךיז ןּפיל יד ףיוא טגעלֿפ לָאמ ןייא טשינ
 -ַאב ךעלדנע טציא ןוא רענעטלַאהעגנַײא ןרָאי עגנַאל ןוֿפ ךשמב
 ..."!ַאדרררָאמ ַאיַאקסווָאדישז, רעטַײרֿפ

 טָאטש עקיכעטש-קידנרָאד ןוא עטסכעלטנַײֿפ עמַאס יד רעבָא
 ןענַאטשעג יז זיא עקירעגנוה ַא .טנעקשַאט ןרָאװעג רעטציא זיא
 ענירג-קיביױטש טימ ,ענעדָאבעג ןוז רעקידנעילג ןיא ,טָאטש יד
 עטעּפירדעגּפָא טימ ,"ןקירַאפ עקידנסילֿפ לענש יד רעביא רעמייב
 -עלניורב ,ענעמייל טימ ןוא ,טָאטשַײנ ןיא רעזַײה עקידלגיצ טיור
 -רַאֿפ ןטעשטעמ עשיטַײצרַאֿפ טימ ,טָאטשטלַא ןיא סעקטיביק עכ
 -לגנעלש טימ ,גנעגנַײרַא יד רעביא רעטערב עיור טימ עטרעמַאה
 זַײּפש ןרעדנַא זיא טשינ ןכלעוו יצ טיורב ךָאנ ןדערעשטָא עקיד
 -זגורב ַא ןוא עדמערֿפדליװ ַא ,עקידנסַאה ַא ,עזייב ַא טָאטש ַא --
 ,ענעסָאלשרַאֿפ ךיז ןיא קיד

 -ישנָא ַײנ ַא ?סרעּפעלש ,ריא ,ןבָאה ָאד ךַײא ףרַאד רעוו --
 ףסע וצ סָאװ טשינ ןיילַא ןבָאה רימ ..!ּפָאק רעזדנוא ףיוא שינעק
 -זַײּפש יד ןוֿפ סעצילָאּפ עקידייל יד ייז וצ טהנעטעג ןבָאה ױזַא --
 ,ןעמָארק

 -רע ןיא ןעמ לי זדנוא ...ןבָאה טשינ רענייק ףרַאד זדנוא ---
 -עגּפָא ןבָאה --- ..ןבעל ...ןבעל ןליוו רימ רעבָא ...ןבָאה טשינ ץעג
 עקילייצמוא יד ןוֿפ ןגיוא עשיֿפלעװ עקירעגנוה םוטׂש טרעֿפטנע
 ,סרערעדנַאװ

 טימ ענעסקַאװַאב ,רענייטש עיורג יו ןעוועג ןענַײז רעצרעה
 םורַא םוצ טקישעג ןבָאה ןגיוא .סַאה ןוא לַאג ןוֿפ עװעּפָארק רעד
 ןיא טלײבעג ךיז ןבָאה ןטסױֿפ .ןקילב עטרַאטשרַאֿפ ,ענרעזעלג
 סָאװ ַא טקירדעג טָאה רעטימעג יד ףיוא .החיצר רעטֿפמערקרַאֿפ
 ,טֿפַאשדמערֿפ רעקידנעמעלק ןוֿפ רעצנַאּפ רערעגנע לָאמ ַא

 ףיוא למיה ןוֿפ רעַײֿפ ןסָאגעג טָאה ןוז עקידנענערב שילעה יד
 .ּפעק עטלגָאװרַאֿפ ערעייז

4 
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 טרעבקעעגנַײרַא ךיז טָאה רעֿפיצ יד טָא -- !לבור טכַא --

 .ןריהעג סהמלש ןיא

 -כַאלק רעלעט ַא .ןגעמרַאֿפ ץנַאג רעייז ןעוועג טציא זיא סָאד

 ייוצ ךָאנ ייז טלעֿפ סע זַא ,טסייה סָאד .לבור ףניֿפ טסָאק "ןַאמ

 ןוא .ןּפַאכרעביא סעּפע םיױק ןענעק עדייב ןלָאז ייז ידכב ,לבור

 ?רעטעּפש ןַײז טעוו סָאװ :טשרע

 ,לַאזקָאװ ןֿפױא ןֿפָאלשעגרעביא ייז ןענַײז טכַאנ עטצעל יד

 יד ןוֿפ םענייא ןיא טרעַײנ ,אֿפוג לַאזקָאװ ןֿפױא טשינ ךעלטנגייא

 ןרָאװעג טמיטשַאב ליצ םעד רַאֿפ לעיצעּפס ןענַײז סָאװ ,ןקַארַאב

 ןהמלש טרָאד ןעמ טָאה רעִירֿפ טכַאנ ַא ."סעצנעשזעב , יד רַאֿפ

 טרעדנוהֿפניֿפ עטצעל יד ענעשעק ןוֿפ ןעמונעגסיױרַא ,טעֿבנגַאב

 ערעייז ןיא טרָאּפשעגּפָא טַאהעג ןבָאה ןעמַאזוצ עדייב סָאװ ,לבור

 ןֿפרָאװעג ,תוללק עטיוט טימ ןטלָאשעג טָאה המלש .ןעגנורעדנַאוו

 רע ןייגרעד טוװרּפעג ,עקימורַא עלַא ףיוא ןקילב עקידמידשח

 ירַאֿפ .םיקו"יח ַײרש ייג רעבָא ,"טלעטשעגסיוא, ױזַא ייז טָאה'ס

 המלש סָאװ ,ןעשעג ךָאנ ייז זיא סנ ַא .ןַײרַא רעסַאװ ןיא יװ ,ןלַאֿפ

 קיצרעֿפ סעּפע ענעשעק רעקיטַײז ַא ןיא טקעטשרַאֿפ טַאהעג טָאה

 ייוצ עטצעל יד טבעלענּפָא יז ןבָאה םעד ןוֿפ .לבור קיצֿפוֿפ יצ

 יד טָא יו רעמ טשינ ןוֿפרעד ןבילברַאֿפ ייז זיא טציא ןוא ,געט

 -ריּפַאּפ יד טָא טקירדעג וויסלּוװנָאק טָאה המלש .עקַאט לבור טכַא

 יו ,ּפָאק םעד ןכָארבעג ךיז הֵׂשֹעמ תעב ןוא טנַאה רעד ןיא ךעל

 וצ ידכב ,לבור ייווצ ךָאנ סױרַא ןעמ טגירק ןענַאװ ןוֿפ ןוא ױזַא

 .ןַאמכַאל} סרעלעט ייווצ שטָאכ ןֿפױק ןענעק

 ןיא ןגָארטעגַײברַאֿפ ךיז גנילצולּפ טָאה *ןַאמכַאל; רעלעט ַא

 המלש זַא ,טנעָאנ ױזַא ןָאטעג בעווש ַא טָאה רעלעט רעד .ןוימד ןַײז
 ןשקָאל יד ןוֿפ חיר םעד רעכעלזָאנ ענַײז טימ טריּפשרעד שממ טָאה

 -קיסעלכָאנ ןַײז טימ סױרָאֿפ קידנענַאּפש .טֿפַאז-ןרָאדימָאּפ ןטימ

 ,סַאג רענעסָאגרַאֿפ ןוז ,רעטיירב רעד רעביא טָארט ןשיצעק ,ןדימ

 רעלעט םעד טָא רָאנ ,ךיז רַאֿפ ןעזעג טשינ רָאג טציא רע טָאה

 סָאד טעװ רע ױזַא יו ,ןלעטשרָאֿפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה רע ,עקַאט
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 קידנבַײלקּפָא ,םעניילק ַא ןעמענ רע טעװ לֿפעל ןטשרע םעד :ןסע
 קידנגָאנּפָארַא ,ליומ ןיא רעגנעל ייז ןטלַאה ןוא ןשקָאל ענלצנייא
 רעדנוזַאב שקָאל ןדעי ןטלַאה טעװ רע ,ָאי .טֿפַאז םעד םַאזגנַאל
 םעד טוג ןליֿפרעד וצ ידכב ,גנוצ רעד ףיוא רעגנעל עלעסיב ַא
 רעד רעדייא ,ןעגנילשּפָארַא םיא טעװ רע רעדייא םענַײז םעט
 גנילצולּפ ...ןַײרַא לעק ןיא ןשטילגּפָארַא עקנילָאװַאּפ ךיז טעוו שקָאל
 רע טעװ לֿפעל ןטשרע םעד :שרעדנַא ןסָאלשַאב המלש רעבָא טָאה
 יד ןליֿפרעד וצ םורַא ױזַא ידּכ ,ןטגײלעגנָא ךיוה ַא ,ןלוֿפ ַא ןעמענ
 רעד טימ ,ןעמוג ןטימ ,ליומ ןַײז ןוֿפ ךעלעקניוו עלַא טימ ןשקָאל
 ץכעַײּפש סָאד ןעגנולשענּפָארַא טָאה רע ...סעלסַאי יד טימ ,גנוצ
 -רַאֿפ ןוא טצַאלּפעצ ןעוועג ןענַײז ןּפיל ענַײז .ןּפיל יד טקעלַאב ןוא
 ,ץיה ןוֿפ ךיוא רשֿפא ןוא רעגנוה ןוֿפ טנערב

 ַא ,זַאיַאנשטָאלובדָאבעילכ ַא רַאֿפ ןעגנַאגעגַײברַאֿפ ןענַײז ייז
 -עג קידלודעג ןוא ןסיורד ןיא ןענַאטשעג זיא דערעשטָא רעסיורג
 ,סיוא-טזַײװ ,טָאה עמ .טכַאמרַאֿפ ןעוועג זיא בלעוועג סָאד .טרַאװ
 המלש .ןעמוקנָא טשרע טֿפרַאדַאב טָאה סָאװ ,טיורב ןֿפױא טרַאװעג
 -ץגֿפױא זיא ןגיוא סנדייב ןיא .ןטלַאהרַאֿפ ךיז ןבָאה ןלאירֿבג טימ
 ןכײצגערֿפ רערעכיזמוא רעקיבלעז רעד ןעגנַאג

 -עג עשטּפעש ַא לאירֿבג טָאה -- ?דערעשטָא ןיא ..,רשֿפא ---
 ,עמיטש רעכַאװש ַא טימ ןָאט

 -- ןָאטעג עשטרָאװ ַא המלש טָאה -- !טנערברַאֿפ ייז ןרעוו ---
 טעװ טיורב סָאד רעדיײאא רעמ רעדָא העש ַא ןרעיוד ךָאנ ןָאק'ס
 יד לַײמ ַא ךָאד יא'ס !דערעשטָא םעד ןָא רָאנ קוק ןוא .ןעמוקנָא
 ,..גנעל

 יז זַא ,טנַאמרעד ךיז לָאמ ַא רעדיו המלש טָאה ָאד רעבָא
 "ןַאמכַאל, סרעלעט ייווצ ףיוא .לבור טכַא יו רעמ טשינ ןגָאמרַאֿפ
 ָאד ןעגנולעג ייז טלָאװ סע ביוא זיא .ןקעלק טשינ יװ ַײס סע טעװ
 -ַאכרעדיץרַאה לקיטש ַא ןעוועג טרָאֿפ סע טלָאװ ,טיורב ןגירק וצ

 ,םָארקילמעז ןוא -טיורב */
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 "עג העדב המלש טָאה ךָאנרעד ןוא ןסעגעגּפָא ןטלָאװ ייז .שינעּפ

 טרָאד ןוא לוי-יגנַאי לטעטש ןקיַײברעד ןיא ןּפַאכנַײרַא ךיז טַאה

 .סעּפע טימ ןֿפלעה רענעי םיא טעוװ רשֿפא .רֿכח ַא סעּפע רע טָאה

 ךעד לעטש -- ןֿפורעגנָא ךיז רע טָאה -- ?סָאװ טסייוו ---

 ךעז ָאמע'מ ןוא ,ןצעזקעװַא ךעז לע' ךַאי ןוא דערעשטָא ןיא קעוװַא

 ..לָאמ עלַא ןשיוט

 -נעטש טגעלֿפ רע .טמיטשעגוצ ,ךעלנייוועג יו ,טָאה לאירֿבג

 ךָאנ ןוא ,ןָאט ןסייהעג טָאה המלש סָאװ ,ץלַא הֿבהַאב ןעמעננָא קיד

 ןביוהעגנָא ןיוש טָאה ןגיוא סהמלש ןוֿפ וליֿפַא ןעוו ,דניצַא טרֿפב

 זיא סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןוֿפ שואי רעקידהחיצר ןימ ַא ןעקסַאילבסױרַא

 םיא ןעק רָאנ ,גנַאגסױא ןַא טכוז ןוא לסעג ןדנילב ַא ןיא ןַײרַא

 .ןעניֿפעג טשינ

 "עג זיא םיא רַאֿפ .ייר רעד ןיא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה רע

 ףיוא לטיה טעװעצלָאמשעגסױא ןַא טימ סור רערעטלע ןַא ןענַאטש

 רעד .ןעוועג רע זיא טיירב .רָאה עטּפעלקעגנעמַאזוצ סייווש ןוֿפ יד

 ענַײז רעטניה טָאה לאירֿבג ןוא ,ןשבה ךלמ גוע יװ ךיוה ןוא ,סור

 ,לקילרַאק ַא יו ןעזעגסיוא סעציילּפ

 "נָאמ ַא .סַאג טַײז רעטייוצ רעד ףיוא רעבירַא זיא המלש

 ,ןסַײװ ןוֿפ עוטַאטס עסיורג עקיזיר ַא .ןענַאטשעג טרָאד זיא טנעמ

 יּפולס ריֿפ ןעוועג ןענַײז ךעלעקניוו ריֿפ יד ןיא .ןייטש ןקידַײרק

 "יא ןַא טייק ַא -- טייק ַא ןדנובעגֿפױנוצ ייז טָאה סע ןוא ,ךעלעק

 ;טנעמונָאמ םעד סנסוֿפוצ ןסקַאװעג זיא זָארג .ערעווש ַא ןוא ענרעז

 זיא בױטש רעד שטָאכ ,ןירג ןַײז טלָאװעג אקווד טָאה סָאװ זָארג

 ףיױא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה המלש .ןטַײז עלַא ןוֿפ ןלַאֿפַאב םיא

 "ימ ,עטיור טימ טקוקעג ןוא עקַאט ךעלעקּפולס יד טָא ןוֿפ םענייא

 רעגנעל עלעסיב ַא ךָאנ ןיוש רע זיא טָא .דערעשטָא םוצ ןגיוא עד

 ןױש זיא ןלאירֿבג רעטניה .עקַאט דערעשטָא רעד טָא ,ןרָאװעג

 לגנִיי ַא ;ןלויטש עכיוה טימ עקשטעבזוא ערעטלע ןַא ןענַאטשעג

 ןיא רעטעברַאדזַאב רעקירָאילטימ ַא :רָאי ןצכעז יצ ןצֿפוֿפ ַא ןוֿפ
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 ןעמוקוצ ןייא ןיא ךָאנ ןטלַאה סע ןוא :שובלמ ןטסטעֿפעגסױא ןַא

 .יךָאנ ןוא ךָאנ ,ןשטנעמ

 -עג המלש טָאה -- ..שינ ץלַא ךָאנ ןעמ טעז טיורב 'ַאק --

 יװ ,ןענָאמרעד וצ טסולגרַאֿפ םיא ךיז טָאה גנילצולּפ ןוא ,טכַארט

 .עשרַאװ ןיא ,טרָאד ,לָאמַא ןעזעגסיוא טָאה טיורב ױזַא

 ַא ךיז ןוא עקוועשטָאמס יד ןעמוקעגנָא זיא טַײװ ןטַײװ ןוֿפ

 ןייק תמא ןַא סָאװ טָאה ןײלַא רע .ןגיוא ענַײז רַאֿפ ןָאטעג לעטש

 -עג רָאג טָאה רע .טניוװעג טשינ עקוועשטָאמס רעד ףיוא לָאמ

 ןבענ טשינ ,בייהנָא םַײב טשינ רעבָא ,סַאג-עוװַאּפ רעד ףיוא טניוװ

 עקיטנַאק-ַײרד יד ןוֿפ ןבָאה סע ּוװ ,טרָאד טרעַײנ ,עקישזד רעד

 טקוקענּפָארַא ,ןרעיוט עטעּפירדעגּפָא יד רַאֿפ סָאװ ,ךעלדנרעטמַאל

 -עג רע טָאה עקוװעשטָאמס רעד ףיוא רעבָא ."ןרעמונ עכיוה, יד

 טנָאקעג טרָאד טָאה רע .רעדירב עטוג ןוא םירֿבח ענַײז עלַא טָאה

 טנָאקעג טָאה רע .טנָאקעג םיא טָאה ןייטש רעדעי ןוא ןייטש ןדעי

 -עלעגעוו עלַא ,ךעלגנַיי-גנוטַײצ עלַא ,סרעֿפױקרַאֿפ-ךעלעגייב עלַא

 ,סעלדַאוװָארונש ,טסביוא טימ טלדנַאהעג ןבָאה עכלעוו ,סרעלדנעה

 לטימ ןשימעכ םענטומ ַא טימ ךעלעשעלֿפ עניילק טימ ,סעקניּפס

 עטלַא טימ ,דַאלָאקָאש ןוא סעקרעקוצ טימ ,ןקעלֿפ ןעמענוצסיױרַא

 -וועשטָאמס ערעדנַא ךָאנ טימ ןוא ךעלעקשיק עסייה טימ ,רעכיב

 -טסימ ,סעשזורטס עלַא טנַאקעג טָאה רע .ןעלקיטרַא-סוסקול רעק

 טימ ןסנָאֿפלַא עלַא ,םיֿבנג עלַא ,סרעלטעב ןוא סרעּפעלש ,סרעבַײלק

 טימ רע טָאה רעטציא רעבָא ;ןעמעלַא ,ןעמעלַא -- ,?תולּכ; ערעייז

 יד ןענָאמרעד ןעמונעג טייקכעלטרעצ ןוא ןגינעגרַאֿפ ןרעדנוזַאב ַא

 טימ גנוי רעטיירב ןוא רעכיוה ַא -- ?הלֿבנ יד; לקנעי :סרעקעב

 ,רעדָא ?עיבַארכ; לצעג ;ךעלעקניוװ-ליומ יד ןיא לשטיינק קיטסול ַא

 ַא ,רערַאד ַא -- ,ַאטסוג ,ןֿפור ןסייהעג ךיז ןײלַא טָאה רע יו

 שיטַארקָאטסירַא ןימ ַא טימ ,רעטרעקױהעגנַײא ןַא עקשטעּפַאק

 א יװ רעקיכעלַײק ןוא רעצרוק ַא -- ?במָאלג; הנוי :עלעטסוה

 קעינָאמ ;שיֿפ ַא ַײב יו ענעֿפָאלעגנָא ןוא ענטומ ןגיוא טימ ,לסעֿפ

 טָאי רעגנוי ַא -- ןײארַאֿפ-רעטעברַא-רעקעב םענוֿפ "רעגיילעצ;
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 םענוֿפ ךיוא ,קעינעה "רענירג,; רעד ;ןֿפױרש ףיוא יו קסיּפ ַא טימ

 רעכלעװ ,רעכעלקנערק ַא ,רעקַיור ַא ,רעליטש  ַא רָאג ,ןײארַאֿפ

 ןוא ,ךָאנ ןוא עטריטסערַא עשיטילָאּפ רַאֿפ טלעג ןעלמַאז טגעלֿפ

 .יערעדנַא ךָאנ

 טלעטשעגקעװַא ןוא ןעמוקעגנעמַאװצ רעטציא ךיז ןענַײז ייז

 ַא ךיז רַאֿפ ןגָארטעג טָאה ייז ןוֿפ רענייא רעדעי ןוא .םיא רַאֿפ

 -נַאל :עקיטרַאנדײשרַאֿפ ןעוועג ןענַײז ןטיורב יד ןוא .טיורב שיוק

 "יורג ַײרד טימ ,עטריברַאקעג ,ןקע עקיציּפש טימ סעיצלורטס עג

 "יורג :ןקור ןטנערבעגוצ .,ןעוועזָאר םעד רעביא ןברַאק עמורק ,עס

 -בלַאה ,עװָאזַאר ,עניילק :ךעלטיירב עוװָאנישַאמ ,עקיטנַאקריֿפ ,עס

 שידִיי; ןוֿפ סנבַאל עקיכעלַײק :ךעלעטיירב עצרַאװש עקיטנוֿפ

 ןיא ,ענעדײשרַאֿפ ךעלטיירב ךָאנ ןוא :לעמ טלטַײבעג ןוֿפ "טיורב

 -ַאב ןענַײז עלַא ןוא ;ןרילָאק יײלרעלּכ ןוֿפ ןוא ןסיירג יילרעלּכ

 -עגוצ ייז וצ ךיז טָאה עכלעוו ,ערַאּפ ַא טצעז עלַא ןוֿפ ןוא ,טמעט

 ןבָאה ךָאנרעד .סנוויוא עקימַאלֿפ ,עסייה יד ןיא ,טרָאד ךָאנ טּפעלק

 -רעזַײק; :למעז ךַאלֿפרעבײא רעד ףיוא ךיז ןקורסױרַא ןביוהעגנָא

 "עב עקידנצרַאטשסױרַא ףרַאש ןיא טלטרעֿפעג ךעלמינּפ טימ *סעק

 ןוֿפ עלעג למעז ;ךעלעמעז עכייוו ,עטמעשרַאֿפ קידכעלַײק ;ךעלעק

 "ןסקולק ;ץכערימש-רעייא ןטשרמולּכ ַא טימ עטלעגַאב רעדָא רעייא

 עשידִיי ןָאמ טימ עטישַאב לגייב עקיכעלַײק :זעק טימ עטליֿפעגנָא

 טימ ןוא ןָאמ טימ עטריצַאב ןוא ענעקַאבעגסיױא טרַאה ,ךעלצעלּפ

 ;למיק טימ עטישַאב ,ענעזָאלבעגנָא ןוא עכייו ךעלצעלּפ ;עלעביצ

 ,עקיטרַאנדײשרַאֿפ למעז :עכיילב ןוא עגנַאל ,למעז ?עשיזייצנַארֿפ,

 טימ ,טייקסיז ןוא טײקשירֿפ טימ עקידנקעמש ,עקיברַאֿפנדײשרַאֿפ

 ..טימ ,טײקטַאז ןוא טײקמערַאװ טימ ,רעקוצ ןוא לעמ

 גנילצולּפ טָאה סַאג רעטציהעצ רעד ןוֿפ ןעמושז עליטש סָאד ו

 -לַאװג ןוא תולוק עטזױרבעגֿפױא ןוֿפ ךורבסיוא ןַא ןיא ןסירעגֿפױא

 ַײרעֿפַײֿפעג םענוֿפ ,שיקעבזוא ןוא שידִיי ,שיסור ןיא תוללק ןוֿפ ,ןד

 .ילרעשזריהעג ןשידרעֿפ ןטעשָאלּפעצ ןוֿפ ןוא ,ןרענָאיצילימ יד ןוֿפ

 :ןעזרעד ןוא ןגיוא יד טנֿפעעג טָאה המלש



 123 רעמאה ןוא פרעס רעטנוא טכענק

 -געמַאזוצ ךיז טָאה דערעשטָא רענעגיוצעצ רעקידרעִירֿפ רעד

 ענעלָאװשעגנָא ןַא יו סױרַאֿפ ןרַאּפש ןביוהעגנָא ןוא טסערּפעג

 רעד ןוֿפ ןריט עטלָאמעג-ןירג יד ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא עילַאװכ

 רענעדָאלעגנָא טיױורב טימ ,רעסיורג ַא .?ַאיַאנשטָאלובדָאבעילכ,

 טיורב ןשיוק טימ ןשטנעמ ןוא ,סַאג ןטימ ןיא ןענַאטשעג זיא ןגָאװ

 ןשיווצ רָאדירָאק ןלָאמש ַא ךרוד טּפוטשעג ךיז ןבָאה ּפעק יד ףיוא

 רעשיטסַאלע ןַא ןעוועג זיא רָאדירָאק רעד .רעבַײל עטציוושעצ יד
 יד תעב רעטיירב עלעסיב ַא ךיז טנֿפעעג ,עגנעטס ענעמוג ַא יו

 ַײנ'ס ףיוא ךיז ךַײלג ןוא ,םיא ךרוד ןעמווושעגכרוד ןענַײז ןשיוק

 .ײברַאֿפ ןענַיײז ייז רָאנ יוװ ,ןסָאלשעג

 .דערעשטָא םוצ רעבירַא ןוא טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה המלש

 -עגֿפױנוצ רעד ןוֿפ ךורעג ןטכעלש ןוא סייווש ןצנַאג םעד ךרוד

 "עגכרוד ךיז טיורב ןוֿפ חיר רעד טָאה עסַאמ-ןשטנעמ רעטסערּפ

 -ידנקיווק ַא ,רעכעלזַאנ ענַײז טלציקעג ןוא םיא וצ געוו ַא ןגָאלש

 ןוא טײקטַאז ןוֿפ ןגָאװצ טימ רעלוֿפ ַא ,רעקידנרעטנומרעד ַא ,רעק

 רעבָא --- .ןלאירֿבג ןגיוא יד טימ ןכוז ןעמונעג טָאה רע .ןַײזליווװ ןוֿפ

 סיוא ןרָאװעג טציא זיא דערעשטָא רעד !גָאט רעקיטכענ ַא ?ּוװ

 -יּפ רעקידנזיורב ,רעקיזיר ַא ,ליונק ַא ןרָאװעג זיא רע ,דערעשטָא

 ןדלַאװג טימ רעקימיוש ַא ,ּפָאק ןייא ןוא טנזיוט טימ רעטָאנרעּפ

 ַא טימ זַײװרענעגושמ רעקידעכָאֿפ ַא ,רעלַײמ עקידנצירּפש יד ןוֿפ

 ..טנעה עכעלשטנעמ ןוֿפ דלַאװ

 -- ןָאטעג טכַארט ַא המלש טָאה -- ױזַא ָאי ןיוש יא'ס ביוא;,

 ךיוא ךַאי ןיב ,ךעז ןּפיטש בוא :דרע'רד ןיא ףיט קנע ךַאי בָא'

 -תונשקע ןַײז ןגיובעגנָא טָאה רע ןוא --- *..דניק-ליּפמ יַאק שינ

 ןעמונעג ןוא ,רענרעה יד טגייב קיב ַא יו ,סױרָאֿפ ןברַאש ןקיד

 ןוֿפ בַײל ןקידעבעל םעניא רעֿפיט ןוא רעֿפיט ןבָארגנַײרַא ךיז

 ענרעזַײא ענַײז טימ ןסיטשעג ,טעקירבעג טָאה רע .דערעשטָא

 -נַאקריֿפ ערעװש יד טימ טעכָאבעג ןוא טעקרוטשעג ,סנגיובנלע

 רעבָא ,ךעלעמַאּפ ,ךעלעמַאּפ ךיז טקורעג ןוא ענַײז ןטסױֿפ עקיט

 -מולחעגסיוא יד וצ רערעטנענ ַא טָארט ןדעי טימ ,סױרָאֿפ רדסּכ
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 ןריט יד טָא וצ ;?ַאיַאנשטָאלוב-ָאבעילכ, רעד ןוֿפ ןריט ענירג ,עט

 יד וצ געו םעד ןענעֿפע ךיוא רעבָא ,ןלעטשרַאֿפ ןענעק עכלעוו

 .טיורב ןקַאמשעג ,ןשירֿפ ,ןעמערַאװ ןטימ סעצילָאּפ עטקילעמַאב

 ןיא טרעמַאהעג טָאה טרָאװ עקיצנייא סָאד טָא רָאנ !!ט-ידו-ר-ב

 ,.טיורב -- טיורב -- טיורב .ןֿפײלש ענַײז

 סָאװ ,סעּפע ףיא טערט רע זַא ,טליֿפרעד גנילצולּפ טָאה רע

 ךיז טָאה סע .עבַאשז עטעַײטעגוצ ַא יו קידוועריר ןוא ךייוו זיא

 רעדליּפעג ןכעלקערש םעד טָא ןוֿפ ןטימ ןיא זַא ,ןזיוועגסיוא םיא

 -עג זיא ץעמע; .רעֿפַא סיֿפ ענַײז רעטנוא ןוֿפ ץכערק ַא רע טרעה

 ןלעטשקעװַא טוװרּפעג טָאה רע ,ןלַאֿפעגנַײא םיא זיא -- ?ןלַאֿפ

 וו ןעוועג טשינ רעבָא ,טרָא רעדנַא ןַא ףיוא סוֿפ ןייא

 ךיז ךַײלג ןוא ןָאטעג יירשעג ַא רע טָאה -- !קנע טייגעצ --

 רעדליּפעג םעד טָא ןיא זַא ןוא ,שידִיי ףיוא טַײרש רע זַא ,טּפַאכעג

 .ןרעהרעד טשינ יירשעג ןַײז רענייק יו ַײס טעוװו

 ןעַײרש ןעמונעג ןוא סוֿפ ןייא ףיוא ןבילבעג ןייטש זיא רע

 -שַאבור רעיולב ַא ןיא סור ַא ,ןכש ןַײז ןוֿפ רעוא ןיא שיסור ףיוא

 יד טימ ןוא ןעלסקַא יד רַאֿפ ןעמונעגנָא עדייב ךיז ןבָאה ייז ,עק

 סָאװ עסַאמ-ןשטנעמ יד ןטלַאּפש טווורּפעג סנטניה עטּפוטשעגסױרַא

 ךָאנ ןוא ,רענייא ךָאנ ןוא ,ןֿפלעהוצ ןביוהעגנָא טָאה ץעמע .ייז םורַא

 ןוא ,ןרָאװעג רעטיירב זיא ןומה םעניא טלַאּפש רעד זיב ,רענייא

 עניילק יד ןבױהעגֿפױא טָאה רע .,ןגױבעגּפָארַא ךיז טָאה המלש

 רע .ּפָארַא םינּפ ןטימ טקישטַאלּפעצ ןגעלעג זיא סָאװ ,טלַאטשעג

 -סיוא סָאד ,ןזיוה עטעטַאלרַאֿפ ענעסירעצ יד טנעקרעד ךַײלג טָאה

 -עלעצ ,עטיירדעגסיוא יד ,"עלעקרַאנירַאמ; רעװעשרַאװ ענעבירעג
 ,לאירֿבג ןעוועג זיא סָאד -- ךיש עטרעכ

 סָאװ ,דניק ַא ףיוא-טבייה עמ יװ ,ןבױהעגֿפױא םיא טָאה רע

 טימ ,לעג ןוא ןירג ןעוועג זיא םינּפ סלאירֿבג .תושלח ןלַאֿפעג זיא

 פיל ענעלָאװשעג טימ ,ןקַאב יד ףיוא טולב סעניצַאּפ ןוא ןדנּוװ

 טֿפירטעגּפָארַא טָאה ,ענילס טימ טשימעגסיוא ,טולב'ס עכלעוו ןוֿפ

 רֶע .עבמָאג רעטקיטָאלברַאֿפ רעצרַאװש רעד רעביא ןענורעג ןוא
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 -יזנַאװ ַא ,טנעה עדייב ןיא ןגָארטעג ןוא ןָאטעג בייה ַא םיא טָאה
 ןוא קיטייו ןוֿפ רעטלודעצ ַא ,רעקידנעײטשרַאֿפ-טשינ ַא ,רעקינ
 | ,שינעמעלק-ץרַאה

 טָאה -- !לאירֿבג ,גיוא ןַא ןֿפע !לאירֿבג ,לאירֿבג ,לאירֿבג --
 ,טרָאװ ַא דייר -- ןּפיל עקישַא טימ ןרזח ןייא ןיא ןטלַאהעג רע
 .!עלעבַאג

 ןטימ ןיא ןיילַא רענייא .ןילַא ןעזרעד ךיז גנילצולּפ טָאה רע
 קעװַא קירוצ ןענַײז ערעדנַא יד .טנעה יד ףיוא ןלאירֿבג טימ סַאג
 טַײז ןייא ןוֿפ .טימ רעד ןיא ןענַאטשעג זיא רע ,דערעשטָא םוצ
 ;רעירֿפ סָאװ ,דערעשטָא רעקידנזיורב רעקיבלעז רעד ןעוועג זיא
 ןרָאצ טימ טמערוטשעג טָאה סָאװ ,עילַאװכ עטמיושעצ עקיבלעז יד
 רעטייווצ רעד ןוֿפ ןוא ,םָארקטױרב רעד ןוֿפ זדלעֿפ םענירג םעד
 -עלעֿפַאב ַא ,רעקיזיר ַא ,טנעמונָאמ רעקידַײרקסַײװ רעד -- טַײז
 רעד .רעקידנעײטשרַאֿפמוא ןוא רעכעלדנעטשרַאֿפמוא ןַא ,רעשיר
 ַא טנַאה ןייא ןטלַאהעג טָאה טנעמונָאמ םענוֿפ שטנעמ רענרענייטש
 ,טנַאה ערעדנַא יד ןוא ,לטנַאמ ןגנַאל םענוֿפ ץַאל ןיא עטקעטשרַאֿפ
 ,טסעשז ןשיטעטַאּפ ַא ןיא עטקערטשעגסיוא ןוא ענעבױהעגֿפױא ןַא
 ,טנעמונָאמ ןרעטנוא ןוא .ליצ ןטַײװ ,ןטַײװ ַא סעּפע ןזיוועגנָא טָאה
 יד ךרוד טנכיײצעגנָא ןעװעג ףרַאש זיא סָאװ ,טַארדַאװק םעניא
 ןוֿפ ךעּפעט רעד -- ןטייק ענרעזַײא ןוא ךעלעקּפולס ענרענייטש
 ,זָארג ןקיביױטשנירג ,ןכייוו

 -קעװַא םיא לע' ךַאי -- ןָאטעג טכַארט ַא רע טָאה -- !זָארג --
 ,.ךייוו ןַײז םיא טע'ס ...זָארג ןֿפױא ןגייל

 ןוא טייק ענרעזַײא יד טזַײרּפשעגרעבירַא קיטכיזרָאֿפ טָאה רע
 -רעד .זָארג ןֿפױא ןלאירֿבג טײרּפשעגסױא עקנילָאװַאּפ ,עילָאװַאּפ
 ליונק ַא ןוֿפרעד טכַאמעג ,לקער ןגייא ןַײז ןָאטעגסױא רע טָאה ךָאנ
 ,טנּפָאקוצ ןלאירֿבג טּפוטשעגרעטנורַא ןוא

 -רעד גנילצולּפ רע טָאה -- ?ַאה * סָאלישטולס ָאטשט --
 ,ךיז רעביא לוק ַא טרעה

 ?ןעשעג זיא סָאװ *
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 ַא ןענַאטשעג זיא םיא ןבענ .ןגיוא יד ןבױהעגֿפױא טָאה רע

 -כַײלג ,עקידנרעבקש ,עקידנשרָאֿפ טימ טקוקעג ןוא רענָאיצילימ

 רעייז ןעוועג זיא רע ,ןלאירֿבג ףיוא ןקילב עשירעבָאהטכַאמ קיטליג

 ךיז טָאה סָאד זַא ןַײז ןעק סע ןוא ,רענָאיצילימ רעד ,רעכיוה ַא

 -עגנַײא ןַא ןסעזעג ןיא רעכלעוו ,ןהמלש ןזיוועגסיוא ױזַא זיולב

 ,ףױרַא ףיוא טקוקעג ןוא רעטעשטרָאק

 ;טרָאװ ןייא זיולב סױרַא זיא לגרָאג ןטלּפירקרַאֿפ סהמלש ןוֿפ

 ,לֿפַײֿפ ןֿפױא ןטלַאהרַאֿפ ךיז טָאה קילב סהמלש .."דערעשטָאק

 -עגסױרַא טָאה סָאװ ,לרינש טיור ַא ןוֿפ טלבמָאבעג ךיז טָאה סָאװ

 ,ענעשעק-רעבייא רעשירענָאיצילימ רעד ןוֿפ ןעגנָאה

 רענָאיצילימ רעד טָאה -- ?םיא טסנָאק ?רע זיא רעוו ןוא --

 ,טשרָאֿפעג רעטַײװ

 ,יוא ..ַא רענַײמ זיא רע ,םיא ךיא ןעק יאדוװַא ...ָאי ?סָאװ ---

 "יא קידנסעגרַאֿפ ,טצכולשעצ גנילצולּפ ךיז רע טָאה -- !עלעבַאג

 ,טרָאװ ַא דייר ,עלעבַאג --- ּפָאק ןַײז רעביא סָאװ ,רענָאיצילימ םענ

 -צרַאה ַא טימ טנייועג ןוא ןטעבעג ךיז רע טָאה -- ..סעּפע גָאז

 "ָאמס רעד ןוֿפ המלש ,רע ,ןױשרַאּפסנַאמ ַא ןוֿפ ןייוועג ןקידנכערב

 טרעהעג טשינ לָאמ ןייק ךָאנ םיא טָאה רענייק סָאװ ,עקוועשט

 .ןענייוו

 ןבָאה סע .ייז םורַא ןבַײלקֿפױנוצ ןביױהעגנָא ךיז טָאה לדעד ַא

 -כַײלג ןגַײװש סָאװ ,ןשטנעמ ןוֿפ ןגיוא עקיור ייז ףיוא טקוקעג

 ןעזעג ןבעל רעייז ןיא ךַאז ןייא טשינ ןיוש ןבָאה ייז לַײוװ ,קיטליג

 לגנִיי ןיילק ַא טָאה --- טיורב ךָאנ טּפוטשעג ךיז ןבָאה ייז ---

 -עג ןיא לגנַיי סָאד ,רענָאיצילימ םעד ןײטשרַאֿפ וצ ןבעג טווורּפעג

 םענעסיררַאֿפ ןֿפױא ךעלעקנערּפש-ןוז ךס ַא טימ ,טרעביושעצ ןעוו

 .לזענ

 סָאד ,ןלױֿפַאב רענָאיצילימ רעד טָאה -- !1? סידיָאזַאר ---

 -נעמ יד רעבָא ,ןטָארטעגּפָא ןוא טרעטיירבעגסיוא ךיז טָאה לדער

 !ךַלא טייגעצ
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 -עג זיא סָאד .סנטַײװ רעד ןוֿפ ןבילבעג ןייטש רעטַײװ ןענַײז ןשט

 סָאװ טשינ יו ַײס ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ןוֿפ ןייטש ןימ ַא ןעוו

 ,ןָאט וצ

 טָאה רענָאיצילימ רעד .רעסַאװ טגנערבעגוצ טָאה ץעמע

 -ַאװ סָאד .םינּפ סלאירֿבג ףיוא סנּפָארט עכעלטע טצירּפשעגֿפױרַא

 סלאירֿבג רעביא ךעלעמערטש עלָאמש ןיא ןענורעגּפָארַא זיא רעס

 ןעמונעג ןבָאה סָאװ ,ךעלעקשטיר ערָאלק ,עסַײװ קידנבָארג ,ןקַאב

 עכעלטע .ךעלּפעל ןרעיא ענערָאװעג יולב יד ןוֿפ ןֿפירטּפָארַא

 ןוא זָאנ רעטקיציּפשרַאֿפ רעד ףיוא ןבילבעג ןייטש ןענַײז סנּפָארט

 ,עטזױלבטנַא יד ןוֿפ טייקלעג רעד רעביאנגעקטנַא טלרעּפעג ךיז

 ,ןייצ עטערישטשעגסיוא

 -טזַײװ סעקשיק יד ,ןֿפלעה טשינ רָאג ןיוש םיא טעו סע --

 -לֵא ןַא ןֿפורעגנָא ךיז ןקורט ןוא ךעלכַאז טָאה -- !ןטָארטעצ סיוא

 רָאג -- ןזיוה יד רעביא דמעה יולב לקנוט ַא ןיא ??ָאקדַאיד רעט

 ןַא טימ טקידנערַאֿפ רע טָאה -- ..:ַאגַאינדעיב רעמוא .טשינ

 .עלעצכערק םורֿפ ,טלַא

 ץרַאה סהמלש ןיא ןטינשעגנַײרַא ךיז טָאה "רעמוא; רעד טָא

 -עבַאג סָאד ,לאירֿבג ,ןברָאטשעג זיא'ר -- "רעמוא, .רעסעמ ַא יו

 טציא ,המלש ,רע טעװ ןעמעוו זיא ,ונ .רעמ טשינ ןיוש טבעל ,על

 ןדײרסױרַא רע טעװ ןעמעוו וצ ?טלעװ רערָאג רעד ןיא ןגָאמרַאֿפ

 טשרע זַא ןַײז ךעלגעמ סָאד ןעק ױזַא יו ,ללכב ןוא ?טרָאװ ַא

 ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג עדייב יז ןענַײז קירוצ העש רעבלַאה ַא טימ

 ,ןַאמכַאל; רעלעט ןייא תוֿפּתושב ןסעוצֿפױא טַאהעג העדב ןבָאה ןוא

 .יןַײז ךעלגעמ טשינ ןעק סָאד

 סנַאלבמַא םענעמוקעגנָא םענוֿפ .טנֿפעעג ךיז טָאה לדער סָאד

 ןענַײז -- דרעֿפ עניורב ייווצ וצ טנַאּפשעג ןגָאװ רעטושּפ ַא --

 ןוא רעטלַא ןַא ,רעטשרע רעד .ןשטנעמ ַײרד ןעגנורּפשענּפָארַא

 רעד לב ןעמונעגנָא םיא ןוא ןלאירֿבג וצ וצ זיא ,רעטַאװעכילּפ

 ,רעמערָא רעד ןברָאטשעג *? -- .ןַאמ רעטלַא ,לרעטעפ
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 קיטליגכַײלג ןבָאה ייוצ ערעדנַא יד .קֿפוד םעד קידנּפַאט ,טנַאה

 .ןקידנגיל ןֿפױא טקוקעג קידנטרַאװסױא ןוא

 טָאה רע .טלעטשעגטסעֿפ רעטלַא רעד טָאה -- !טבעל רע--

 ןילק ַא ענעשעק-לטסעו רעטשרעבייא רעד ןוֿפ ןעמונעגסױרַא

 עילב יד .רעכעלזָאנ סלאירֿבג וצ טקורעגוצ סע ןוא עלעשעלֿפ

 ןוא ןָאטעג ריר ַא ךיז ןבָאה ןגיוא ענעלַאֿפעגנַײא יד ןוֿפ ךעלּפעל

 .ןבױהעגֿפױא ךעלעמַאּפ ,ךעלעמַאּפ

 "גנילצולּפ ןיא ןָאטעג עשטיר ַא המלש טָאה -- !עלעבַאג --

 ָאמ 'עביא לָאז ַײװמַארט ַא !עלעבַאג -- דײרֿפ רעקידלַאװג ,רעקיד

 ?עלעבַאג ?ַאה ,טסבעל !ןרירנָא טשינ ךָאמ ןוא ןרָאֿפרעבירַא

 יד זיולב ,ןגיוא יד טכַאמעגוצ לײנ'ס ףיוא טָאה לאירֿבג רעבָא

 ךיז ןעמונעג ןבָאה ,ןּפיל עיולבניורב ענעלָאװשעג יד ,ענַײז ןּפיל

 -עגקעװַא טָאה המלש .גנוגנערטשנָא ןוא ןַײּפ סיורג ןיא ןגעװַאב

 .רעיוא ןַײז טגיילעגוצ ןּפיל יד טָא וצ ןוא טנַאה סנטלַא םעד טּפוטש

 טָאה --- ..המלש ,קינייװעניא קרַאטש ךימ טיירד'ס ,המלש --

 ,ַאה --- רעטסילֿפ ןכעלרעהרעד םיוק ַא טימ טגָאלקַאב ךיז לאירֿבג

 ?המלש ,ךיא ןיב ּוװ ,המלש

 -ֿפױרַא קיטכיזרָאֿפ ןוא לטעבגָארט ַא טגנערבעגוצ טָאה עמ

 ןגָארט ןבױהעגנָא ןבָאה ןרַאטינַאס ייוצ יד .ןלאירֿבג טגיילעג

 רעטלַא רעד .ןעגנַאגעגכָאנ זיא המלש ןוא סנַאלובּמַא םוצ לטעב'ס

 :טלעטשענּפָא םיא טָאה

 .טגָאזעג רע טָאה --- לָאטיּפש ןיא ןגרָאמ ןייג וצ םוק --

 ?סע זיא ּוװ ---

 לקיטש ַא ףױא סערדַא םעד ןבירשעגנָא טָאה רעטלַא רעד

 המלש .ךעלזייב טעמּכ ןהמלש טגנַאלרעד סע ןוא ריּפַאּפ טרַאה

 עלָאגעלַאב םענוֿפ יירשעג סָאד ןרעהרעד וצ ןץזיװַאב ךָאנ טָאה

 ,רעסיורג ַא ןגָארטעגקעװַא ךיז טָאה ןגָאװ רעד ןוא דרעֿפ יד ףיוא

 -עצ רעד ןוֿפ טײקסַײװ רעקינוז רעד ןיא ,רעטרעּפמולעגמוא ןַא

 יסַאג רעטדנעלב
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 םיא ןבָאה סיֿפ יד רעבָא ,ןֿפױלכָאנ ןָאטעג סיר ַא םיא טָאה סע

 ןגיוצעגסיוא ןוא טנעמונָאמ םוצ וצ קירוצ רע זיא .ןגָארטעג טשינ

 עלַײװ ַא טימ ןגעלעג זיא לאירֿבג ּוװ ,טרָא ןקיבלעז ןֿפױא ךיז |

 -ירַאנ ַאק :טכַארטעג ןוא ןַײרַא למיה ןיא טקוקעג טָאה רע .רעִירֿפ

 ַאזַא לָאמ ןייק רע טָאה עשרַאװ ןיא .,."סנקלָאװ ןָא ,למיה רעש

 ,עסַײװ ךיוא ןבָאה געט עטסנעש יד ןיא וליֿפַא ,ןעזעג טשינ .למיה

 .ירעכעד יד רעביא טריצַאּפשעג ךעלדנקלָאװ-עטַאװ עטרעביושעצ

 יד ךיז רעביא טרעהרעד רע טָאה -- ??!טַארב ,יַאװַאטסװ ---

 ןגיל טשינ ןעמ רָאט ָאד -- רענָאיצילימ םענוֿפ עמיטש עטנַאקַאב

 טימ רענָאיצילימ ןֿפױא טקוקעג ןוא טצעזעגֿפױא ךיז טָאה רע

 ןגיוא עקיטלעווענעי

 -טג טָאה -- ?טױרב טֿפױקעג וטסָאה ךיז רַאֿפ ?וד ןוא --

 1 .רענָאיצילימ רעד טגערֿפ

 רעד רעדיוו .טרָאװרעביױצ עקיבלעז סָאד רעדיוו -- ?טיורב;

 -ָאמס יד רעדיװ ,למיק ןוא גייט ןוֿפ קַאמשעג רעקידנצייר ,רעטַײװ

 ..ןגיוא יד רַאֿפ עקוועשט

 בָאה'כ ,ןיינ -- טרעֿפטנעעג ךעלעמַאּפ רע טָאה -- ...ןיינ --
 -ייא ,ןעמוקעגוצ ןיב ךיא רעדייא ןעשעג זיא סָאד .טֿפױקעג טשינ
 ..ןֿפױק וצ ןזיװַאב ןוא ןעמוקעגוצ ןענַײז רימ רעד

 -עג ןוא טגָאזעג רענָאיצילימ רעד טָאה -- !רימ טימ םוק --

 יד רעבירַא ןענַײז ייז .ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא המלש .,ןייג ךיז טזָאל
 רעד ןוא טכַאמרַאֿפ ןעוועג זיא ?ַאיַאנשטָאלוב-ָאבעילכ; יד .סַאג
 ןַא ,שינעטרַאװּפָא רעַײנ ַא ןיא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה דערעשטָא
 טּפַאלקעגנָא טָאה רענָאיצילימ רעד .רעקידלודעג ןוא רעשיטַאּפַא

 ,טסױֿפ רעקירָאה רעסיורג ַא טימ ךעלריט ענירג יד ןיא

 -נגעױרֿפ ַא טרעהרעד ךיז טָאה -- ?:?טעידוב ָאטק ָאטע --

 ,קינייוועניא ןוֿפ םיטש

 ?סָאד זיא רעװ 2* -- !רעדורב ,ףיוא ךיז בייה ?
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 -ימ רעד טָאה -- !:*ַאיגַאלעּפ ,רעווד יָארקטָא ,ַאי ָאטע --

 .טרעֿפטנעעג קיטומטוג רענָאיציל

 -ֿפױא ךיז טָאה ,ריט ענירג עטֿפושיּכרַאֿפ יד ,ריט ענירג יד

 -עגנַײרַא טָאה רענָאיצילימ רעד .עלעטלעּפש בלַאה ַא טימ טנֿפעעג

 ,םיא ךָאנ ןַײרַא ןוא ןהמלש טּפוטש

 טימ טּפַאזעגנָא ןוא רעטצניֿפ בלַאה ןעוועג זיא בלעוועג סָאד

 ןבָאה רעטצנעֿפ ןוא ןריט יד ןוֿפ סענורַאּפש יד ךרוד .ץיה רענשוד

 רעד ןוֿפ ןלַײז עקידלָאג בױטש ןקילעמ ןיא ןגָאלשעגכרוד ךיז

 -עמוא רעבָא ,קידייל ןעוועג ןענַײז סעצילָאּפ יד .ןוז רעקידנסיורד

 ךעלעקשירק עטקילעמַאב עסַײװ טרעגלַאװעגמורַא ךיז ןבָאה םוט

 -עג זיא ,טיורב שירֿפ ןוֿפ חיר רעסיז-ךעלרעיוז רעד ,חיר רעד ןוא

 ןוא רעקיטֿפנַאז ַא ,רעקַאמשעג-טמעטַאב ַא .ןטֿפול רעד ןיא ןעגנָאה

 .ןרוּכישרַאֿפ םוצ זיב רעקידנצייר

 -עג קידנגַײצרעביא ןוא גנַאל סעּפע טָאה רענָאיצילימ רעד

 רעקיבַײל ,רענעסקַאװעצ:טיירב רעד ןוֿפ רעיא ןיא טעשטּפעש

 ףיוא ןקילב עלוֿפטכַאדרַאֿפ ,עלענש ןֿפרָאװעג טָאה יז ,ןירעֿפױקרַאֿפ

 :ןָאטעג גָאז ַא ךעלדנע ןוא ןהמלש

 טיורב םענעגייא ןַײמ ןוֿפ ,ןֿפױקרַאֿפ םיא לעװ ךיא ,טוג --

 םעד קידנגייל ,טגָאזעג יז טָאה -- ןבעג לַײװרעד םיא ךיא לעוו

 ןבעג טלָאװעג םורַא ױזַא טָאה יז ,"םענעגייא , טרָאװ ןֿפױא ּפָארט

 ,55 "ץװַאדָארּפ; רעכעלרע ןַא זיא ,ַאיגַאלעּפ ,יז זַא ,ןײטשרַאֿפ וצ

 ןטלַאהַאב ןוֿפ קיטש עלױֿפ ןייק טימ טשינ ךיז טמענרַאֿפ יז זַא

 ןוֿפ רָאנ סָאד ןיא ,טוט יז סָאװ טוט יז ביוא ןוא ,ךיז רַאֿפ טיורב

 ,רענָאיצילימ םוצ ,םיא וצ טֿפאשדנַײרֿפ ןוֿפ ןוא דיילטימ רעטיול

 -נָא טָאה המלש ןוא עלעצכערק ַא טימ ןגיובעגנָא ךיז טָאה יז

 טימ טקוקעג טָאה רע .עריא גנוגעווַאב עדעי ןגלָאֿפכָאנ ןביוהעג

 יו ,עסַײװ טנעה -- טנעה עריא ףיוא ןגיוא עטרוּכישרַאֿפ ,ענדעשז

 "שיק יװ עקיכעלַײק ןוא עצרוק רעגניֿפ טימ ,גייט ןעיור ,ןסַײװ ןוֿפ

 ,רעפיוקרַאפ ** -- !ַאינַאלעּפ ,ריט יד ןפע ,ךיא ןיב סָאד +
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 :רעדנּוװ ןטרעגַאב ןסיורג םעד ןעזרעד רע טָאה ךעלדנע .ךעלעק

 -עג ןטקילעמַאב ןֿפױא ןזיוװַאב ךיז טָאה טיורב ןבַאל רעסיורג ַא

 ןַײז ןיא ןכָאטשעגנַײרַא ןבָאה רעגניֿפ-ךעלעקשיק יד ןוא ,דנַאטש

 -עמ סָאד .רעסעמ ןקידנעקנַאלב ןסיורג ַא טימ ןכעלניורב עמַאס

 רעטנעצטיורב םענוֿפ קעװַא ךעלעטירט עקניניילק טימ זיא רעס

 רעד ןיא ןַײרַא לָאמ ַא רעדיוו סע זיא ןַאד .דנַאר ןכרוד סױרַא ןוא

 טָא .גנוטכיר רעטרעקרַאֿפ ַא ןיא ךיז ןקור ןביוהעגנָא ןוא טימ

 ,טַײז רעקידרעביאנגעק רעד ןוֿפ קידנענַײש סױרַא ןיוש סע טמוק

 רעסעמ סָאד טגײלעגקעװַא רעגניֿפ עכייוו סַײװ יד ןבָאה ךָאנרעד

 טנַאק ןיא טיורב ןבַאל םעד ןכָארבעגרעביא ןבָאה טנעה עדייב ןוא
 טָאה המלש יװ ױזַא ,ןבַאל רעד ,טנֿפעעג ךיז טָאה רע .שיט ןוֿפ

 -ױר ַא ,רעמערַאװ ַא :רעירֿפ ןוֿפ טמיורטעגסיוא טַאהעג סָאד ךיז

 ךעלרעדנּוװ ַא ןוא ,טייקסיז רערעיוז טימ רעקידנקעמש ַא ,רעקיכ

 ןיא טקעטשרַאֿפ טנַאה ןייא טָאה טלָאמעד .רעטוג ןוא רעטנעָאנ
 -גַײרַא טָאה טנַאה עטייווצ יד ןוא ,דנַאטשעג ןרעטנוא ןבַאל ןבלַאה

 טשרע .ןטסורב עדייב ןשיװצ טֿפלעה ענעבילברַאֿפ יד טּפוטשעג

 ,"איצומ; עסיורג ַא ,טיורב קיטש ַא ןטינשעגּפָא יז טָאה טלָאמעד

 :גָאװ רעד ףיוא טגײלעגקעװַא סע ןוא

 .ןעוועג עידומ ַאיגַאלעּפ טָאה -- !ָאליק רעבלַאה ַא --

 -- !רֿבח ןקנַארק ַא טָאה רע ,??קָאיַאּפ ַא ךָאנ םיא ביג --
 טימ ןהמלש וצ קידנעלטניּפ ,רענָאיצילימ רעד ןֿפורעגנָא ךיז טָאה
 ,גיוא ןַא

 ,טרעֿפטנעעגּפָא ַאיגַאלעּפ טָאה -- !?!וטרָאשט'ק ידיא --
 "רעד ןרעגמוא ןוא "איצומ, ַא ךָאנ ןטינשענּפָא טרָאֿפ טָאה יז רעבָא
 ?וטסָאה טלעג -- ןהמלש טגנַאל

 ,טרעֿפטנעעג קילַײא המלש טָאה -- !ָאי ,ָאי --

 ןֿפױא ךעלריּפַאּפ עטַאװעטַאמש יד ןֿפרָאװעגסױרַא טָאה רע
 ,טיורב םענוֿפ קילב ןַײז ןסַײרּפָא טנעקעג טשינ ַײברעד ןוא שיט

 !לװַײש םוצ יג -- סע ןטליײטעגסיוא ןופ םוכס **
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 טּפַאכעג טָאה רע .רצוא םענענוֿפעג טכירעגמוא ,ןסיורג ןַײז ןוֿפ

 .ריט רעד וצ ןֿפָאלעג ןוא טנעה עדייב טימ טיורב עקידערַאּפ סָאד

 -עּפ טָאה -- !ריטרעטניה רעד ךרוד ַײג ,םורַא ָאד טשינ --

 .טגָאזעג ַאיגַאל

 "ילימ רעד טָאה -- געװ םעד ןוַײװ ןיוש םיא לעװ ךיא --

 .טשימעגנַײרַא ךיז רענָאיצ

 ,זיא רענָאיצילימ רעד .ףיוה ַא ףיוא ןבילבעג ןייטש זיא המלש

 ןוא ןענַאטשעג זיא המלש ןוא ,קינייועניא ןבילבעג ,סוא-טזַײװ

 םעד טָא ןיא ,סנ םעד טָא ןיא ןביילג רע לָאז יצ ,טסּוװעג טשינ

 טיורב ןֿפױא טקוקעג טָאה רע .םולח ןטכעלקריװרַאֿפ טכירעגמוא

 ןלעגנירג ,םענעטָארטעצ םעד ןעזרעד לָאמ ַא רעדיוװ גנילצולּפ ןוא

 ,סמערָא ענַײז ןוֿפ ןעגנָאהעגּפָארַא קיטכעמנָא זיא רעכלעוו ,ןלאירֿבג

 ,עקיכיור ייוצ יד טציא ןטלַאה סָאװ ,טנעה עקיבלעז יד ָא טָא

 -רוק ַא טימ ךָאד ןבָאה ,טיורב :* ?סעקַײּפ, עקידנקעמש ,עשירֿפ

 -עגסיוא םיא ךיז טָאה סע .ןלאירֿבג ןגָארטעג קירוצ עלַײװ רעצ

 טימ טשימעג עטָאלב סעניצַאּפ טיורב ןֿפױא טעז רע זַא ,טכַאד

 .ענילס ןוא טולב

 ךָארב ַא ,דערעשטָא ןיא ןלעטש ךעז ןסייהעג םיא בָאה ךַאי --

 ןײלַא ךיז רע טָאה -- ?ַײרַא ןרעדעג ענַאַאמ ןיא ןֿפערט ךָאמ לָאז

 ...סערֿפ ןבילוצ ,ךַאי -- ןטלָאשעג טייהרעליטש

 טָא ןָאט סיב ַא טעװ רע בוא זַא ,ןָאטעג טכַארט ַא טָאה רע

 רעבָא ,בַײל סלאירֿבג ןסיבעג טלָאװ רע יװ ןַײז סע טעװ ,טיורב סָאד

 ןסיבעגנַײא ךיז רע טָאה ןייצ עקיריג טימ .ןָאטעג סע רע טָאה ךָאד

 ,טנַאה רעטכער ןַײז ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,"איצומ , רעד ןיא

 טָאה רע יו ױזַא ,טיורב טימ ליומ לוֿפ ַא ךיז טּפָאטשעגנָא ןוא

 -עגנָא לוֿפ ױזַא ןעוװעג ןיא ליומ ןַײז .ןסָאלשַאב טַאהעג רעִירֿפ

 -נָא טָאה רע .ןעַײק טנעקעג טינ ׁשזַא טָאה'ר זַא ,טּפָאטש

 גנולש ַא עלַײװװ ַא ךָאנ ןוא ליומ לוֿפ ַא טימ ןעלמַאימ ןביוהעג

 ,טיורב רעקיטש 5
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 ךרודַא םיוק םיא זיא טיורב עטַײקעצ גונעג טשינ סָאד .ןָאטעג

 שינעמעלק סָאד טליֿפרעד ךעלקיטייוו טָאה'ר ןוא ,לעק רעד ךרוד

 -ּפָארַא ךיז טָאה ןסיב רענעגנולשעגּפָארַא רעד תעב ,ןצרַאה םַײב

 ןגָאמ ןטעשטרָאקעגנַײא רעגנוה ןוֿפ ןוא ןקידייל ןיא טשטילגעג

 ,לקיטש רענעלק ַא ןיוש רעטציא ,לָאמ ַא ךָאנ ןסיבעגּפָא טָאה רע

 טקעמש טיורב סָאד זַא ,טלעטשעגטסעֿפ גנורעדנּוװרַאֿפ טימ ןוא

 לָאמ ַא רעדיוו .טרַאװרעד סָאד טָאה רע יװ ױזַא טשינ ןיוש םיא

 .ןלאירֿבג ןיא טנָאמרעד ךיז רע טָאה

 ןיא ףיט רע טָאה -- ..?עקַײּפ; ןייא ןטלַאהַאב םיא לע'כ --

 ןמ .ןַײרַא לָאטיּפש ןיא ןגָארטוצ םיא סע לע'כ -- ןסָאלשַאב ךיז

 .טיורב סיוא ןטרָאד ךיוא טלעֿפ םּתסה

 ןַײרַא ענעשעק ןיא עקַײּפ עצנַאג יד טּפוטשעגנַײרַא טָאה רע

 טּפוצעג רעטַײװ ,רענעביױוהעגנָא רעד ,רערעדנַא רעד ןוֿפ ןוא

 יד קידנטכַארט ,ןוא .ןגָארטעצ ןוא ךעלעמַאּפ קידנעַײק .רעקיטש

 רעד טימ ןייג טזָאלעג ךיז רע טָאה ,ןלאירֿבג ןגעו טַײצ עצנַאג

 ודרוא, וצ ,וצניהַא סַאג רעטיירב

1 

 -עג טָאה המלש ןוא טקַאּפעג לוֿפ ןעוועג זיא עקווָאלָאטס יד

 ענעשעק רעד ןוֿפ טירב סָאד טּפוצעג טָאה רע .ןטרַאװ טזומ

 -גוװעג ךיז ךָאנרעד ןוא ךעלכעלַײק ןוֿפרעד ןטָאנקעג ןוא סױרַא

 -עגנַײא טשינ םיא זיא סע .ןצלַאזעג ױזַא זיא סע יַאמלה ,טרעד

 יוצ םַײב .רעגניֿפ ענעגייא ענַײז ןוֿפ סייווש רעד זיא סָאד זַא ,ןלַאֿפ

 םיא טעװ סע זַא ,טלעטשעגטסעֿפ רע טָאה לרעטצנעֿפ םוצ ןעמוק

 רע ןוא "ןַאמכַאל} רעלעט םעד ןלָאצַאב וצ ףיוא ןעיײטס םיוק

 ןשקָאל רעלעט ןֿפױא טקוקעג טָאה רע .עקיּפָאק ןייא ןָא טבַײלב

 :טכַארטעג ןוא

 עלעבַאג'ס !"ןַאמכַאלא ןסע רימ ןלעוו ,םוק :טגָאזעג טָאה'ר --

 סע זַא ,טַאהעג ארומ 'ִא ךַאי ןוא -- טנָאמרעד ךיז רע טָאה --

 ןכָאטשעג םיא ןבָאה ןעגנונָאמרעד יד -- ..ןעשטרַאטס שינ טעז'

 ,הטרח ןוא ףרּוװרָאֿפ ןיײלַא ןוֿפ סרעסעמ עקיציּפש עקידנעִילג טימ
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 ןסעגעג רע טָאה ,ןצעװצקעװַא ךיז ּוװ טרָא ןייק ןעוועג טשינ

 טיורב סָאד .טנַאװ ַא ַײב רעטרַאּפשעגנָא ןַא ,טייהרעקידנעייטש

 סָאד ךיז טָאה ףוסילּכ ףוס .סױרַא ענעשעק ןוֿפ טּפוצעג רע טָאה

 "יא שינַאכעמ טָאה רע ןוא ,טזָאלעגסוא ענעשעק ןייא ןיא טיורב

 -עג ןוא ןַײרַא טנַאה רעטייוצ רעד ןיא רעלעט םעד טגיילעגרעב

 וו ,ענעשעק רעטייוצ רעד ןיא טנַאה יד ןקורנַײרַא םַײב ןטלַאה

 "רעד ךיז רע טָאה ךַײלג רעבָא .?עקַײּפ, ערעדנַא יד ןגעלעג זיא'ס

 ,סולשַאב ןַײז ןיא טנָאמ

 ךיז רע טָאה -- !רעסערֿפ ,ןרעוו וטסלָאז טנערברַאֿפ !ןיינ --

 -ַאג ןרַאֿפ ןיא סָאד !שינ עּפעשט -- קנַאדעג ןיא טלדיזעג ןיײלַא

 | .ייעלעב

 .סַאג ןיא סױרַא ןוא "ןַאמכַאלא םעד טקידנערַאֿפ לענש טָאה רע

 ,לָאטיּפש ןיא ןייגוצ ךיא לעװ ,ירֿפ רעד ןיא דלַאב ,ןגרָאמ ---

 סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע ןעגנערב םיא ןוא ןָאטֿפױא סעּפע ףרַאד עמ

 .ןסָאלשַאב רע טָאה -- ...ץרַאה סָאד ןּפַאכרעד םיא לָאז

 ןילַא ךָאנ רע טָאה סָאד ,ןָאטֿפױא סעכלעזַא טעװ רע סָאװ

 זיא ןַײזטסּוװַאברעטנוא ןַײז ןיא ףיט ץעגרע רָאנ ,טסּוװעג טשינ

 ןַא רעבָא ,רעליטש ַא קנַאדעג ַא .קנַאדעג רעד ,ןעוועג ןיוש רע

 ןַא רעבָא ,רערָאלקמוא ןַא ךָאנ לַײװרעד ,רענעטלַאהַאב קידתונשקע

 .רעטסעֿפ ןוא רעקידתונשקע

 ןַא ןייג ךיז רַאֿפ ןעזרעד ןוא ןגיוא יד ןבױהעגֿפױא טָאה רע

 -עג טָאה קעבזוא רעד .ןײגכָאנ ןביוהעגנָא םיא טָאה ןוא ,קעבזוא

 ןעװעג ןוא ??"עקיעיטעבויט, ענעטֿפָאהעג ַא ּפָאק ןֿפױא ןגָארט

 ןסַאּפ עיולב לקנוט ןוא ,עלעג ,ענירג טימ טַאלַאכ ַא ןיא ןָאטעגנָא

 רעטלמילבעג ַא טימ טלטרַאגעגמורַא ןעוועג ןענַײז ענַײז ןדנעל יד

 ,טלעג'ס ייז ןטלַאה סעלײשטַאֿפ יד טָא ןיא; ,עלײשטַאֿפ רעשיקרעט

 ".ןַײרַא ןעמַאמ רעשיקרעט רעייז ןיא חור ַא ,תולֿבנ עצרַאװש יד

 .עקלמרַאי ַא וצ ךעלנע ,עלעטיה שיקעבזוא ןטּפָאהעג ןימ ַא??
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 טָאה רע .ןעגנַאגעגכָאנ םיא רעטַײװ ןוא ,טכַארטעג רע טָאה --

 ךעלנַײשנגיױא ןַא ןָא ,ױזַא םּתס טירט סקעבזוא םעד טגלָאֿפעגכָאנ

 םיא ןיא ןקיּפסױא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ליצ רעד .ליצ ןרָאלק

 זיא קעבזוא רעד זַא ,טקרעמַאב טָאה רע ןעו ,רעטעּפש טשרע

 -נוא ַײברעד טָאה רע .סיֿפ יד ףיוא ךיז טלקַאװ ןוא קידנֿפוליגב

 ןוגינ רעד .קעבזוא רעד ,ןוגינ םענדָאמ ַא סעּפע טמורבעגרעט

 : ,רעקינָאטניא ןוא רענעגיוצעצ ַא ןעוועג זיא

 המלש טָאה -- !םיא זיא'ס ךעלײרֿפ יװ ,ןָא רָאנ םיא קוק ---

 ,רָאג וטסרעה ,רעטנוא רָאג ךיז טגניז רע -- ןיילַא ךיז וצ טלמרומעג

 וטסעוו ,ןליּפשֿפױא ןיוש ריד לע ךַאי ,טרַאװ ,טרַאװ ...הלֿבנ יד

 -ָאל ..ןֿפערט ךָארב עצרַאװש ַא ןיוש ךעד טע'ס ...טעכיוא ןצנַאט

 ייעלעקניוו לקנוט ַא ןיא ןּפַאטרעד רָאנ ךעד ךָאמ

 ,עקיסעלכָאנ טימ ןעגנַאגעגכָאנ רעטַײװ םיא זיא רע ןוא

 סָאד קידנזָאלּפָארַא טשינ ,טירט-"ךיא-ןיימ-ךיד-טשינ; טשרמולּכ

 טעװעריקרַאֿפ לַײװרעד טָאה קעבזוא רעד .עלײשטַאֿפ רעד ןוֿפ גיוא

 ןוא עטלַא ןוֿפ טנטָאשַאב ןעוועג זיא עכלעוו ,סַאג רעקיטַײז ַא ןיא
 -סיוא ךיז טָאה סַאג יד טָא ןעוו ןוא .רעמייב ענעסקַאוװעצ טיירב

 -טלַא ןיא ןיוש ךיז ןעניֿפעג ייז זַא ,טקרעמַאב המלש טָאה ,טזָאלעג

 ,טָאטש

 טָאה -- ?ריד ךָאנ ןּפעלשכָאנ ךעז ךַאי לע ךָאנ גנַאל יו ---

 .קעבזוא םוצ תונעט טַאהעג קנַאדעג ןיא רע

 ןיא טקיּפעגסױא רענַײז סולשַאב רעד ךיז טָאה גנילצולּפ ןוא

 עלַא ןוֿפ ,ענַײז ןשינעטכַארט עשיטָאַאכ עקיטציא זיב יד ןוֿפ .םיא

 סולשַאב רעד טָא ךיז טָאה ,ןטלַאהּפָא ןוא ןעמיוצ ,ןשינעלקַאװ

 ענעגױצעגנָא ןַא יו ,עווטירב ַא ןוֿפ ףרַאש יד יו טקורעגסױרַא

 רע טָאה -- ןבעל ןליו עלַא; .,ןגיוב ןוֿפ לקירטש ןֿפױא לַײֿפ

 זדנוא רָאנ ןבעל וצ סָאװ ןוֿפ ןבָאה ָאד עלַא ייז -- טכַארטעג

 ..?עטָאלב יװ סיֿפ יד טימ זדנוא טערט עמ .ןברַאטש ןעמ טסייה

 ַא סלאירֿבג ןוא סנַײז ןעוועג זיא ,טלעװ עצנַאג יד ,טלעוו יד

 עשירַאנ עלַא ַײס ןוא טלעוו יד ַײס דרע רעד ןיא ףיט טָאה רע .אנוׂש
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 ןרעו ןלעֿפעג טשינ רשֿפא סע טעװ עלעבַאג םעד, .ןשינעטכַארט

 ..טלעג ןגירקעג בָאה'כ ןענַאװ ןוֿפ ,ןסיו טשינ זומ רע רעבָא

 ףיוא ךיז טקוקעגמוא ןוא טָארט םעד טלַײאעגוצ טָאה רע

 עשיקעבזוא ןַא .ליטש ןוא סַאג יד ןעוועג זיא קידייל .ןטַײז עלַא

 סרעײגַײברַאֿפ ןָא ןוא רעטצנעֿפ ןָא לסעגרעטניה ןֿפרָאװרַאֿפ ַא ,סַאג

 "עג ךיז דמַאז ןטילגעצ ןיא ןבָאה טַיַײװ רעד ןיא זיולב .זליֿפַא

 רע טָאה טָא .רעדניק עשיקעבזוא עקיטיוהלקנוט עכעלטע טליּפש

 קידנעלקַאװ ךיז טייג רענעי .קעבזוא ןטימ טכַײלגעגסיױא ןיוש ךיז

 ןטימ ןיא ךָאנ טלַאה המלש ןוא ,סנַײז דיל סָאד טעשטָאמרָאב ןוא

 ךעלדנע זיא סע ןענַאװ זיב "..ןיינ -- ָאי ..ןיינ --- ָאי; :ןטכַארט

 טשינ תוקֿפס ןייק רעמ ןיוש טָאה רע ."!ָאי;/ רעטסעֿפ ַא ןרָאװעג

 -רַא לקיטש'ס; ןעװענַאלּפסױא ןביױהעגנָא ךָאנ טָאה רע .טַאהעג

 םעד ןיא סוֿפ ןַײז טימ ןָאטעג ץעז ַא גנילצולּפ טָאה רע ."טעב

 "רעד ןוא רעטשַארעגרעביא ןַא ,קעבזוא רעד .ןַײרַא ינק סקעבזוא

 זיא המלש רעבָא ,יירשעג ַא ץזָאלסױרַא טלָאװעג טָאה ,רענעקָארש

 םַײב טּפַאכעגנָא ךַײלג ןוא ךיוב ןיא טסױֿפ רעד טימ ןרָאֿפרַאֿפ םיא

 :לגרָאג

 ןָאטעג עשיצ ַא רע טָאה -- !?ויבוא ָאט ַא ,ישטלָאמ ---

 .ןייצ עטסערּפעגֿפױנוצ יד ךרוד
 ךיז קעבזוא רעד טָאה --- 1 ...יַאוויבוא עינ ,יַאוויבוא עינ --

 ענַײז ןוֿפ .ינק יד ףיױא ךיז טזָאלעגּפָארַא ןוא םיא ַײב ןטעבעג

 -ַאבמוא ןַא טקוקעגסױרַא טָאה ןגיוא עכעלמורק ,עניורב-לקנוט

 .קערש עכעלבַײרש

 ַא טקעטשעגנַײרַא המלש טָאה גנוגעווַאב רעקנילֿפ ןייא טימ

 ןוֿפ ןכרָאש סָאד טליֿפרעד ןוא ןַײרַא לטרַאג סקעבזוא ןיא טנַאה

 סיר ַא ,טנָאקעג רָאנ טָאה'ר לֿפיװ טּפַאכעגנָא טָאה רע .ךעלריּפַאּפ

 ןֿפױא בלַאה קידנטישעצ ןֿפױל ךיז טזָאלעג ןוא טנַאה יד ןָאטעג

 ץגרהרעד ,טשינ עגרהרעה 5 -- .ןענעגרהרעד ךיא לעװ טשינַא ,גַײװש 0
 ,טשינ
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 ךָאנ זיא רע תעב זַא ,טנָאמרעד ךיז רע טָאה ,קידנֿפױל .געוו

 רָאג גָאט ןצנַאג ַא םיא ןעמ טָאה בוטש ןיא ןוא דניק ַא ןעוועג

 לעטשעג ַא ןוֿפ טּפעלשענּפָארַא רע טָאה סע וצ ןבעגעג טשינ

 ױזַא ."ןגיוצעג, ןוא ןָאמ טימ לצעלּפ ַא עלימ רעלָאמש רעד ףיוא

 יד ןיא קערש טימ ,רעקנילֿפ ַא ,רעטציא ךיוא "ןגיוצעג , רע טָאה

 סע .ךיז רעטניה ןעיירשעג עשיקעבזוא עקיכליה טימ ןוא ,סעטַאיּפ

 יונעג ךָאנ םיא טַײרש קעבזוא רעד זַא ,טכודעגסיוא םיא ךיז טָאה

 לעטשעג םענוֿפ ענעדַיי יד ןגירשעג טלָאמעד טָאה סע יו ױזַא

 -- -..טּפַאכעג שינ ךָאמ עמ טָאה לָאמ ץנעי; .ךעלצעלּפ יד טימ

 ,ּפָאק ןכרוד קנַאדעג ַא ןגױלֿפעגכרוד םיא זיא

 רעדליּפעג רעד .טּפַאכעג טשינ םיא ןעמ טָאה לָאמ סָאד ךיוא
 ךיז טָאה רע ןוא קידהגרדהב ןרָאװעג רעכַאװש זיא םיא רעטניה
 ,סַאג רעטבעלַאב רעמ ַא ףיוא ןיוש ךיז טניֿפעג רע זַא ,ןעזעגמורַא
 .םענעגושמ ַא יװ ךָאנ םיא ןקוק ןשטנעמ ןוא

 -ונעג ןוא ןָאטעג טכַארט ַא רע טָאה -- ...?ךָאיֿפױל סָאװ --

 .ךעלעמַאּפ ןייג ןעמ

 ַײרעשטשיּפ ןוא ּפירקס ַא טימ ןרָאֿפעגנָא זיא ַײװמַארט ַא

 -טע ןרָאֿפעגּפָא ,גנַאג ןלוֿפ ןיא ןעגנורּפשעגֿפױרַא זיא המלש ןוא

 טגײלעגקעװַא ךיז ןוא םיוב ַא וצ וצ זיא רע .ּפָארַא ןוא ןסַאג עכעל

 ַא טריֿפעג טציא טָאה רע .רעטּפעשעגסיױא ןוא רעדימ ַא ןטָאש ןיא

 .עלעבַאג ןטימ ,םענַײז רֿבח ןקידנזעװּפָא ,ןרַאבעזמוא ןטימ גָאלַאיד

 ןיוש ךעז לע ךַאי -- טהנעטעג ךיז ןיא רע טָאה -- עלעבַאג ,ונ;

 טסנעק רעבָא :טלעו ַא טקילגַאב עמ ױזַא יװ ,ןענרַאלסיוא שינ

 עמ ןוא לרֿבח ַא טֿפלעה עמ ױזַא יװ ,ָאימ ַאב ןענרַאל ןעמוק ךעז

 ...רעגנוה ןוֿפ טשינ ןײלַא טרנּפ

 טעװ רע סָאװ ,ץלַא ּפָאק ןיא ןענעכערסיוא ןעמונעג טָאה רע

 -עגנָא ךיז ןבָאה ןעקנַאדעג יד רעבָא ,עלעבַאג ןרַאֿפ ןֿפױק ןֿפרַאד

 ןלַאֿפַאב םיא ןזיא טייקדימ עקידלַאװג ַא .םיא ַײב ןרעטנָאלּפ ןביוה

 ,זָאנ ןַײז ןבענ קידנעילֿפמורַא ןעמושז ןביוהעגנָא טָאה גילֿפ ַא
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 טרַא ןעמעוו זַא; .ןגָאױצקעװַא יז וליֿפַא ןעוועג לױֿפ זיא רע רעבָא

 לַאֿפנַײא ןַײז טימ ןדירֿפוצ ןוא ,טמורבעגסױרַא רע טָאה -- "...סע

 סַאג ןטימ ןיא ןרָאװעג ןֿפָאלשטנַא רע זיא ,גילֿפ ַא וצ ןדייר ןוֿפ

 ןגילֿפ רעמ .ליומ ןֿפָא ןַא טימ ןוא סיֿפ ןוא טנעה ענעֿפרָאװעצ טימ

 טעזױּפעגמורַא ,ןּפיל ענַײז ףיוא ךיז טצעזַאב ןוא ןעמוקעגנָא ןענַײז

 -עקניווליומ יד ןיא ,ןעמערב עטכידעג יד רעביא ,זָאנ רעד רעביא

 ןקידנליֿפ טשינ רָאג ַא טימ .טרַאה ןֿפָאלשעג זיא רע רעבָא ,ךעל

 -רָאֿפ ךיז טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןוֿפ ףָאלש םענרענייטש ,ןטכערעג

 ,טכיירגרעד סנַײז ןוא ,ןָאטֿפױא סעּפע ןעמונעג

.; 

 יד טימ שינעלסיירט קרַאטש ַא ןוֿפ טקעוועגרעביא ךיז טָאה רע

 ןיא .סיֿפ יד ףיוא ןעוועג רע זיא גנורּפש ןייא טימ ,ענַײז ןעלסקַא

 -סַאה ןײגרעבירַא טנרעלעגסיוא ךיז רע טָאה ןשינעלגָאװ עגנַאל יד

 םוצ טייקטיירג רעמַאזכַאו ַא ןיא ףָאלש ןטסטרַאה עמַאס ןוֿפ קיט

 ,רַאֿפעג רעכעלגעמ רעדעי ךיז ןלעטשנגעקטנַא םוצ ,ףמַאק

 ןוש זיא'ס .ןרענָאיצילימ ַײרד ןענַאטשעג ןענַײז םיא םורַא

 שינעלקנוט בלַאה רעד תמחמ טָאה רע ןוא טכַאנ ַײב טעּפש ןעוועג

 ןרעטמַאל םענוֿפ ןַײש יד וליֿפַא .רעמינּפ ערעייז ןעז טנעקעג טשינ

 םיוב רענעסקַאװעצ טיירב רעד לַײװ ,וצניהַא ןעמוקעגוצ טשינ זיא

 .ןגַײװצ ענַײז ייז רעביא טַײרּפשעצ טָאה

 ?וטסיב רעוו --

 ?וטסניווו ּוװ --

 ?וצרעהַא ןעמוקעג ןענַאװ ןוֿפ ---

 -עג קיטסַאה יוװ עֿפרַאש ןוא עצרוק ןעוועג ןענַײז סעגַארֿפ יד

 .קריצ ַא ןיא סרעסעמ ענעֿפרָאװ

 .ןוֿפצ ןוֿפ ןעמוקעג ..ץעינעשזעב ַא ןיב ךיא ...ןיב ךיא --

 סהמלש רַאֿפ -- ..טַײרֿפַאב ךימ טָאה עמ ..רעגַאל ןיא ןעוועג

 ןטרילָאק םעניא קעבזוא םענוֿפ רוגיֿפ יד טלקַאװעג ךיז טָאה ןגיוא
 ,טַאלַאּכ
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 ?וטסָאה ןטנעמוקָאד --

 -עג טָאה המלש -- ??"?עינערעװָאטסָאדוא, ןַא בָאה'כ ,ָאי --

 -סױרַא טַאהעג ארומ טָאה רע .סענעשעק יד ןיא ןעלבַארג ןעמונ

 ..ךַײא ךיא ביג טָא ,ןָאט ךוז ַא לעװ ךיא -- טלעג סָאד ןעמענוצ

 וטסעװ טרָאד .ץילימ רעד ןיא ןכוז ןיוש טסעוװ ,טוג ,ונ --

 "עג ַא טימ טגָאזעג ייז ןוֿפ רענייא טָאה -- ...ןכוז וצ טַײצ ןבָאה
 | ,לרעטכעלעג טמיוצ

 "וושעצ-ךייוו ,ןעילב-טעלָאיוו םעניא ןעגנַאגעג ןענַײז ייז

 ,סַאג רעטנעקשַאט רעד ןוֿפ שיורעג ןטַײוװ ןוא ןקיטכַאנ ,םענעמ

 טדנעװעג ךיז ןרענָאיצָאילימ ייווצ ןבָאה ,גָאר ןטשרע םַײב ,דלַאב

 ,רענייא יו רעמ טשינ ןבילבעג זיא ןהמלש טימ ןוא טַײז ַא ןיא

 ךַײלג רעבָא ,ןלַאֿפעגנַײא םיא זיא -- ?ךיא ?יצ , רשֿפא --

 רעַײּפש ַא טָאה'ר -- קנַאדעג ןקיזָאד םעד ןבעגעגֿפױא רע טָאה

 ..רעגַארג ַאק שינ סָאד זיא םיא ַײב ןוא

 םוש ַא ןָא ,לּכ'םדוק ,ןהמלש ןעמ טָאה ץילימ רעד ףיוא

 -עג זיא רעמיצ רעסיורג רעד ."גַײטש, ןיא טּפוטשעגנַײרַא ,טרָאװ
 א ןענַאטשעג זיא טַײז ןייא ןיא ,ןטֿפלעה ייווצ ןיא טלייטעצ ןעוו

 יב ןוא ,טנַאנעטײל-ץילימ ַא זיא'ס ןכלעוו ַײב ,לשיט ןרעצליה

 ערעדנַא יד .רענַאיצילימ רעטנֿפָאװַאב ַא טלמערדעג טָאה ריט רעד

 יד ןעוועג זיא ,ןטעכַאטש ענרעצליה טימ עטמױצעגּפָא ןַא ,טֿפלעה

 זיא סע רעכָא ,טנַאװ רעד ןבענ ןענַאטשעג זיא קנַאב ַא ."גַיײטש,

 ,קעבזוא רערוּכיש ןוא רערעטלע ןַא ןֿפָאלשעג ןוא ןגעלעג טרָאד

 טָאה עלַײװװ ַא ףיוא ןוא םינּפ ןַײז ןיא טקוקעגנַײא ךיז טָאה המלש

 קעבזוא "ןַײז; ,רעקיבלעז רעד זיא סָאד זַא ,טכודעגסיוא םיא ךיז

 ,דרע רעד ףיוא ןגעלעג זיא ענַײז "עקיעיטעבויט, יד .סע טסייה

 קידרעבליז ןיד ַא טימ ענילס ןענורעג טָאה ליומ ןַײז ןוֿפ ןוא

 ךיז טָאה לטיה קיכעלַײק ַא ןיא ָאקדַאיד רעטלַא ןַא .עלעמערטש

 רעד רעטנוא טעטשטרָאװעג ןוא לקניו ַא ןיא טעשטרָאקעגנַײא

 .ןייש ,טנעמוקָאד ?
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 ןעועג דנַאטש ןיא טשינ זיא המלש סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע זָאנ

 בלַאה ,טינקעג בלַאה טָאה ךַאזַאק רעקירָאילטימ א .ןײטשרַאֿפ וצ

 לטיה טמױזַאב רעטוֿפ טימ ןַײז ןוא ,לקניוו ןרעדנַא ןַא ןיא ןסעזעג

 ,"עלעבער שיֿבנג, ַא ןוֿפ .למַײרטש סָאד טנָאמרעד ןהמלש טָאה

 ייוצ .עקוועשטָאמס רעד ףיוא סהרוּת-ןיד טנקסּפעג טָאה רעכלעוו

 ןסעזעג ןענַײז ,רעטעברַא-קירבַאֿפ םינמיס עלַא ךָאנ ,ןסור עגנוי

 ןליטש ַא ןיא ךיז ןשיװצ טהנעטעג סעּפע ןוא דרע רעד ףיוא

 .רעטסילֿפ

 ךעלדנע ןוא סענעשעק יד ןיא ןרעטשינ ןעמונעג טָאה המלש

 ןוֿפ ?עינערעװָאטסָאדואק יד :טֿפרַאדַאב טָאה רע סָאװ ןענוֿפעג

 -רַאֿפ םענעסירעצ ןטימ טנַאה יד טקעטשעגכרוד טָאה רע .רעגַאל

 טימ טעכָאֿפעג ןוא סעטַארק ענרעצליה יד ךרוד לריּפַאּפ ןטסטעֿפ

 ,לשיט םַײב סָאװ ,טנַאנעטײל םוצ םעד

 ,רַאסימָאק רֿבח -- ןֿפורעג רע טָאה --- !רַאסימָאק רֿבח --

 !ריא טָאה ָאד טָא ,"עינערעװָאטסָאדוא, ןַײמ ןענוֿפעג בָאה ךיא

 ןוֿפ ּפָאק םעד ןבױהעגֿפױא טשינ וליֿפַא טָאה טנַאנעטײל רעד

 ,לשיט

 טגָאזעג רע טָאה-- -- רַאמיסָאק ןייק טשינ ךָאנ ןיב ךיא --

 ןינע ןַײד טימ וצ-טרַאװ .רֿבח ןייק טשינ ךיא ןיב ריד ןוא --

 : ,טַײצ ןעמ טָאה זדנוא ַײב

 יּפָארַא ןוא טנַאה ענעגיוצעגסיוא יד ןגיוצעגקירוצ טָאה המלש

 טיירב טימ ןציז ןבילבעג זיא רע .דרע רעד ףיוא ךיז טזָאלעג

 ,טקנוּפ ןטַײװ ַא ןיא טקוקרַאֿפ ךיז ּפמעט ןוא ,סיֿפ עטײרּפשעצ

 ןקניניד ,םעניד ַא ףיוא ךיז טעדיוה ןיּפש ַא יװ ,ןעזרעד טָאה רע

 ..ּפָארַא ןוא ףיורא ,ּפָארַא ןוא ףױרַא ,םעדָאֿפ-סבעװניּפש

 טכַארטעג רע טָאה -- ןטלַאהרַאֿפ ָאד ךימ ןלעוו ייז ביוא ---

 ןעלעבַאג ןגָארטקעװַא טעװ רעוו ...רעטיב רָאג ,רעטיב ןַײז טעוו --

 ןסעגרַאֿפ ָא'כ זַא ,ןעניימ ךָאד טע'ר ?ןַײרַא לָאטיּפש ןיא סעּפע

 לע'כ ?ןטלַאה ָאד ךימ ייז ןלָאז סָאװ רַאֿפ ...ןיינ רעבָא ...םיא ןיא

 ךימ ייז ןלעװ ,לטיוק ַא סרעייז ךָאד יא'ס ...לטיווק'ס ןזַײוװ ייז
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 ארומ וויטקניטסניא טָאה רע -- ..ןזָאלּפָא ךימ ןזומ ייז ...ןזָאלּפָא
 לַאֿפנָא ןטימ טסערַא םעד ןדניברַאֿפ וצ קנַאדעג ןיא וליֿפַא טַאהעג |

 ,ןורּכז ןַײז ןוֿפ טקעמעגסיוא סָאד טָאה רע .קעבזוא ןֿפױא

 סָאװ ,םעד ןגעװ ןטכַארט ןעמונעג לָאמ ַא רעדיו טָאה רע

 רע לֿפיװ טסּוװעג טשינ וליֿפַא טָאה רע .טלעג ןטימ ןָאט טעװ רע
 ןריבלַאה טלעג סָאד טעװ רע זַא ,רע טָאה ןסָאלשַאב רעבָא .טָאה
 -ַאּפ -- גרַאװנסע עלעבַאג ןרַאֿפ ןֿפוק רע טעװ טֿפלעה ןייא רַאֿפ
 ןוא ,ןטַאנַארג ,ןלערָאמ עטנקורטעג ,** שימשיק ,לּפע ,ןרָאדימ
 טלָאװ סָאד .ךיוא לדניה ַא ןֿפױק וצ ףיוא ןעַײטס םיא טעװ רשֿפא

 טעװ ןוא לדניה'ס ןכָאקּפָא טעװ רע םערָאװ ,טוג רָאג ןעוועג
 ןעמענ רע טעװ ןײלַא ךיז רַאֿפ ,"לכיַאי; ַא ןעלעבַאג ןגָארטקעװַא
 ַא זַא ,םייה רעד ןוֿפ ךָאנ טקנעדעג המלש .עלעקלוּפ ןייא זיולב
 -עג רע ,?לכיַאי/ ַא ןעמ טגָארט ןַײרַא לָאטיּפש ַא ןיא ןקנַארק
 ןוא קנַארק ןעװעג זיא רענַײז עטַאט רעד ןעוו זַא ,וליֿפַא טקנעד
 ַא טימ טקישעג עמַאמ יד םיא טָאה ,עטסישט לָאטיּפש ןיא ןגעלעג
 טָאה ,ײא .ףוע לטרעֿפ ַא ןגעלעג זיא סע ןכלעוו ןיא ,ךיוי לּפעט
 טעוװ ןעלעבַאג !ךיוי רעד טימ ןעוועג הייחמ טלָאמעד ךיז עטַאט רעד
 ,רֿבח ַא ןיא המלש זַא ןעז טעװ עלעבַאג ןוא ןקעמש ךיוא סע
 -טמענ סָאװ ,רֿבח ַא םּתס טשינ .ןזָאלרַאֿפ ךיז ןָאק ןעמ ןכלעוו ףיוא
 ּפָאק ַא טלוד ןוא טֿפַאשרֿבח ןגעוו דייר ענייש רעכיב יד ןוֿפ סױרַא
 ןייק ץלַא סָאד זיא ,סעּפע וצ טמוק סע זַא ןוא ,דייר עטסוּפ טימ
 טיירג זיא ייז ןוֿפ רענייא רעדעי לַײװ ,טרעו טשינ קַאבַאט קעמש
 ןסערֿפעג םירֿבח יד טָא ךיז ןבָאה ,ַײא .ןרעדנַא םעד ןסעוצפיוא
 -עג ,ךַאװ יד טעֿפנחעג ,טרסמעג ,רעגַאל ןיא ערעדנַא סָאד סנייא
 ייֵז טָאה ,המלש ,רע .ןבעלוצרעביא יבַא ,ןכַאז עטסואימ יד ןָאט
 עטנוזעג רָאּפ ַא טַאהעג טָאה רע .דרע רעד ןיא טַאהעג ןעמעלַא
 םעד טבעלעגרעביא ןוא ,"עמרָאנ; ןַײז טעברַאעגסױא ןוא טנעה
 ךיוא עקַאט ?עלעבַאג ,רע ןוא ,ונ ,ךעלדיירד עסואימ ןָא רעגַאל

 ,ןביורטנַײװ עטנקירטעג **
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 עטסוּפ עלַא יד ןיא טביולגעג טָאה רע רעבָא ,"רֿבחא ַא ןעוועג

 ,"המהב עשיטיווא ַא ,"דלָאיש ַא ,טַאי רעכעלרע ןַא זיא ןוא ,דייר

 טפרַאדַאב טָאה רע סָאװ ,סָאד טגָאזעגנַײרַא ןעמעלַא טָאה רע רעבָא

 ,רע טשינ ןעוו "?קסיּפ ןֿפױא טעינכעדזעג, עקַאט טלָאװ רע .ןגָאז

 עתמא ןַארַאֿפ זיא סע זַא ןעז רע טעװ רעטציא ןוא .עקַאט המלש

 ..טלעוו רעד ףיוא טֿפַאשרֿבח

 טָאה -- !רעכיוה ,וד ,"עינערעװָאטסָאדזוא, ןַײד זַײװ ,ונַא ---

 ,טרעהרעד גנילצולּפ רע

 המלש ןוא *גַײטש, יד ןסָאלשעגֿפױא טָאה רענָאיצילימ רעד

 .לריּפַאּפ ןַײז טגנַאלרעד ןוא לשיט םוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה

 טנעיילעג טנַאנעטײל רעד טָאה -- ..םוַאבנערעב ַאמַאילש ---

 ,ונ ..5* רעימָאנ ,רעגַאל ינלעיטיװַארּפסיא יָאװָאדורט -- ךעלעמַאּפ

 ָאד ךיד טָאה עמ סָאװ ,סעכלעזַא ןָאטעג טנַײה וטסָאה סָאװ .טוג

 ?טכַארבעגרעהַא

 טסייה ,עגַארֿפ יד זיא סָאד ביוא .טמעטָאעגּפָא ףיט טָאה המלש

 רָאנ ,סָאװרַאֿפ ַא ןָא ,קילעֿפוצ ןטלַאהרַאֿפ םיא טָאה עמ זַא ,סע

 יסַאג ןטימ ןיא ןֿפָאלשעג זיא רע לַײװ רַאֿפרעד

 -- טרעֿפטנעעג רע טָאה -- ןָאטעג טשינ רָאג בָאה ךיא -

 ןיק טשינ בָאה ןוא ץעינעשזעב ַא ןיב ךיא ,טשינ רָאג וט ךיא

 ,טעברַא

 טימ טרזחעגרעביא טנַאנעטײל רעד טָאה -- ..ץעינעשזעב --

 ןרָאֿפוצ טשינ טסנעק ?סָאװ זיא ,ץעינעשזעב ַא זַא ןוא -- לוטיב

 ?טנעקשַאט ןיא ןיוש וטסיב גנַאל יו ?ןטעברַא ןוא זָאכלָאק ַא זיא

 .יגעט עכעלטע ---

 וטסָאה סָאװ ?טַײצ רעד ךרוד ןָאטעג וטסָאה סָאװ ןוא --

 ?ןָאטעג
 טָאה רשֿפא; .עלעבירגיץרַאה ןיא ןרָאװעג טלַאק זיא ןהמלש

 רימ טימ ךיז טליּפש רע ןוא ,קעבזוא ןטימ תוכַײש ַא טרָאֿפ רע

 ,רעגַאל-טעברַא ןוא -גנורעסעבסיוא 4
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 טָאה טגָאזעג רעבָא ,טכַארטעג רע טָאה --"?זיומ ַא טימ ץַאק ַא יו
 ..?טעברַא עקַאט ךוז ךיא; :רע

 טעברַא ןייק וטסעו ָאד זַא ,טוג ץנַאג טסייוו וד !ןגיל ַא --
 טסָאה .??ןבַײרשוצ טשינ ָאד ךיד טעװ עמ לַײװ ,ןעמוקַאב טשינ
 ,תויׂשעמ וטסלייצרעד ןעמעוו ָאט .ָאד ןעניוו וצ טכער ןייק טשינ
 ?טעברַא טכוזעג טסָאה וד זַא

 רע -- טכַארטעג המלש טָאה -- ?רימ ןוֿפ רע ליוו סָאװ;
 טָאה רע ."ןליּפשקירוצ םיא ךיא לעװ ,רימ טימ ךלָאי םעד טליּפש
 :עלעכיימש ערטיכ ַא טימ טרעֿפטנעעג

 -מערֿפ ַא ןיב'כ ...טשינ ןיילַא סייוו'כ ...טניימעג בָאה ךיא --
 ,רעד

 .עגַארֿפ יד ןלַאֿפעג גנילצולּפ זיא --- ?וטסָאה טלעג ןוא --
 ךיז טָאה רע רעבָא ,ץרַאה'ס ןָאטעג ץעז ַא טָאה ןהמלש  ַײב

 ,טשרעהַאב

 -עטייל םעד ךַײלג קידנקוק ,טרעֿפטנעעג רע טָאה -- ָאי --
 ןַײרַא םינּפ ןיא טנַאנ

 ?לֿפױו ---

 'סױרַא טָאה רע -- לבור 750 יד ַײב ,טשינ קנעדעג ךיא --
 ןייק וליֿפַא ַײברעד ןוא .,ףַארט ןדנילב ןֿפױא עמוס יד טגָאזעג
 .ןבעגעג טשינ גיוא ןטימ לטניּפ

 ?טלעג וטסָאה ןענַאװ ןוֿפ --

 ןֿפױא טרָאּפשעגּפָא .רעגַאל ןוֿפ ןבילבעג רימ זיא לסיב ַא --
 ,55 קָאשטלָאט ןֿפױא לטנַאמ ַא טֿפױקרַאֿפ ךיוא בָאה ךיא ןוא .עלעכיב
 ,טֿפױקרַאֿפ לטנַאמ םעד ךיא בָאה ,ָאד םערַאװ זיא סע

 טָא ..סרעלדנעה ענעריובעג עלַא טַײז ריא ,,,טֿפױקרַאֿפ ---

 ןעמוקַאב ןפרַאד סרעגריב עשיטעוװָאס ןליפַא .ןצעזאב ךיז ןביולרעד **
 -בלַאה * -- .טָאטש רעסיורג ַא ןיא ךיז ןצעזַאב וצ ףיוא שינעביולרעד א
 ,דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא לדנַאה:טַאװירּפ טריפ ןעמ ּוװ ,קרַאמ רצלַאגעל
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 ,טנַאנעטײל רעד טלכיימשעג קיסַײב טָאה רע -- ..טַײז ריא סָאװ

 ךעד ָא'כ; טגָאזרעד טשינ רע טָאה "ריא; רעד זיא סע רעװ רעבָא

 "וקוצ רָאנ טסלָאז וד -- טכַארטעג המלש טָאה -- "!דרע'רד ןיא

 ןייק ןַײז טשינ טסעװ וד יצ ,ןעז ךַאי לע' ,דנַאטש ןַײמ וצ ןעמ

 *יירעלדנעה

 .רימ טימ םוק ---

 ,לרעמיצ קיַײברעד ןיילק ַא ןיא טריֿפעגנַײרַא םיא טָאה עמ

 טנַאװ רעד ןוֿפ ןוא לשיט ַא ַײב ןסעזעג טרָאד זיא רענָאיצילימ ַא

 רעטנוא ןוֿפ עלעכיימש ןדירֿפוצ ַא טימ ינָאידוב טקוקעגּפָארַא טָאה

 .רעֿפַא סעצנָאװ עקיד יד

 ןלױֿפַאב טנַאנעטײל רעד טָאה -- !סיוא ךיז וט --

 רע טָאה ּפָאק ןיא .ןָאטסױא ךעלעמַאּפ ךיז ןעמונעג טָאה המלש

 םיא ַײב טעװ עמ ביוא ,ןַײז טעװ סָאװ :גרָאז ןייא טַאהעג טציא

 לבור 750 יװ רעמ ליֿפ ןעניֿפעג

 !לסיב ַא וצ ךיז לַײא ,רעלענש --

 רעד יװ ,טקוקעג ןוא רעטעקַאנ ַא ןבילבעג ןייטש זיא המלש

 ןוֿפ סױרַא -טמענ ןוא סענעשעק ענַײז ןיא טרעטשינ רענָאיצילימ

 -לרעּפ טימ לרעסעמ-ענעּפ סָאד :סרעדנַא סעּפע לָאמ עלַא טרָאד

 "יוק ייוצ :עשרַאװ ןוֿפ ךָאנ סע טָאה רע סָאװ ,ןגָאלשַאב רעטומ

 -קיטש :ךעלּפענק-ןזיוה ַײרד :לקירטש לקיטש ַא ;ךעלכיטזָאנ עקיט

 ;ןסָאריּפַאּפ ןעײרדרַאֿפ וצ ףױא ןטינשעגוצ ריּפַאּפ-גנוטַײצ ךעל

 לקער סָאד טיירדעגרעביא טָאה רע .טלעגניילק תועבטמ עכעלטע

 סהמלש -- ענעשעק רעטייוצ רעד ןיא טנַאה יד טֿפיטרַאֿפ ןוא

 ןַײז סע ףרַאד ָאד ,ָאי .גנוטרַאװּפָא ןיא ןברָאטשעגּפָא יו זיא ץרַאה

 לינק םעד טגײלעגקעװַא טָאה רענָאיצילימ רעד .טלעג סָאד

 ןלייצ ןעמונעג טָאה טנַאנעטײל רעד ןוא שיט ןֿפױא ןטָאנקנַאב

 ריֿפ ,סרעטרעדנוה עיולב ייווצ :'ּפָאק וצ ּפָאק, טלעג'ס קידנריטרָאס

 רע טָאה טשרע יד ..סרעקיסַײרד עטיור ַײרד ,סרעקיצֿפוֿפ ענירג

 ןוא ךעלרענעצ עכעלטע זיולב ןעוועג -- טלייצעג טשינ ןיוש

 ןעלבַארג ןעמונעג ןבָאה ייז .סעילבור ענלצנייא ךיוא ןוא ךעלרעֿפניֿפ
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 ןעוועג ןיוש זיא המלש רעבָא ,ענעשעק-םעזוב רעקיטַײז רעד ןיא
 -ןגייל ייז יו ,גנורעטכַײלרעד טימ טקוקעג טציא טָאה רע .קִיור
 ןשיטָאטש ןוֿפ לטעצ ַא :ךעלריּפַאּפ ערעדנַא שיט ןֿפױא סױרַא
 ענעסירעצ עכעלטע ,םישובלמ יד טריטקעֿפניזעד טָאה רע זַא ,דָאב
 ןוֿפ עיֿפַארגָאטָאֿפ יד שיט ןֿפױא סױרַא זיא ףוס םוצ ןוא ווירב
 ענלעשזד ןוֿפ *עקשזור רעניילק, רעד ןוֿפ ,הלּכ רעקילָאמַא ןַײז
 עריא טימ ןינָאידוב וצ ףױרַא ךַײלג טקוקעג טָאה עקשוור .סַאג
 ,סָאד טָא ןוא ,עקנעינַאּפ רעװעשרַאװ ַא ןופ ךעלעגייא עשיטעקָאק
 שיט ןֿפױא ,ָאד טָא טייקידנזעוונָא ריא ןוֿפ טקַאֿפ רעזיולב רעד
 -ךליוו ױזַא ןהמלש ןעמוקעגסיוא זיא ,ץילימ רעטנעקשַאט רעד ןוֿפ
 -ָאיצילימ רעד .ןעלכיימש ןבױהעגנָא ׁשזַא טָאה רע זַא ,קידהנושמ
 יד ענעשעק-ןיױה רעד ןוֿפ ןעמונעגסױרַא לַײװרעד טָאה רענ
 -יּפש ןוֿפ סערדַא ןטימ עלעטעצ סָאד רעטעּפש ןוא טיורב עקַײּפ
 ,ןגעלעג זיא לאירֿבג ּוװ ,לָאט

 רעד טָאה -- !סָאד זיא סערדַא ןַא רַאֿפ סָאװ ,סָאד ןוא --
 ,טגערֿפעג טנַאנעטיײל

 טנַאנעטײל םעד טלייצרעד טָאה רע .טצֿפיױזעגּפָא טָאה המלש
 ,לָאּפ ןֿפױא ייברעד טקוקעג ןוא ןלאירֿבג ןגעוו

 -עצ טשינ ךַײא ןעמ טעװ ,ןזָאכלָאק יד ןיא ןטעברַא טייג --
 -נָאלּפ סָאװ -- טנַאנעטײל רעד ןָאטעג גָאז ַא טָאה -- ףטערט
 ?ָאד ךַײא ףרַאד רעוו !סיֿפ יד ןשיוצ םורַא ָאד ךַײא ריא טרעט

 המלש טָאה -- טשינ רענייק עקַאט ףרַאד זדנוא ...זדנוא --
 -- ןגיוצעגקירוצ ךיז ךַײלג רעבָא ,קינעּפשרעדיװ טרעֿפטנעעגּפָא
 ..טשינ עקַאט זדנוא ןעמ ףרַאד טָאטש ןיא ָאד טָא ,ןיימ ךיא

 ןלעֿפעג טשינ הׂשֹעמ עצנַאג יד סעּפע זיא טנַאנעטײל םעד
 | ,ןרָאװעג

 -ימ םוצ ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה -- ףָאטנָא ךיז רע לָאז --
 ,קירוצ ךַײלג םוק ךיא -- רענָאיציל

 רענעטלַאהַאב ַא טימ ,ךעלעמַאּפ ןָאטעגנָא ךיז סָאה המלש
 -- טכַארטעג רע טָאה -- !דרע'רד ןיא םיא בָאה ךַאי; ,החיצר
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 ךַאי ןיב ,הלֿבנ רעשיקרעט רעד טימ הׂשעמ רעד ןוֿפ רע טסייוו

 -סױרַא יװַאס ךָאמ רֶע טעװ ,שינ ביוא ןוא ,רענעלַאֿפרַאֿפ ַא יװַאס

 "?ןזָאל

 רעד ןעוו ,לויטש יד ןעִיצנָא םַײב ןטלַאהעג ךָאנ טָאה רע

 .טרעקעגמוא ךיז טָאה טנַאנעטיײל

 -- !ַײרַא זָאכלָאק ַא ןיא ןרָאֿפקעװַא קִיור ריד טסנעק וד --

 .ירעמ טשינ ךיד ףרַאד רֿבח ןַײד -- טגָאזעג רע טָאה

 ןגָארטקעװַא םיא ליוו ךיא ?טשינ ךימ ףרַאד רע ,טסייה'ס --

 ,םיטש רענעבױהעגֿפױא ןַא טימ ןָאטעג גָאז ַא המלש טָאה -- סעּפע

 ןַײרַא םינּפ ןיא ןֿפָאלעגנָא םיא זיא טולב'ס

 -- ןָאטעג ךליה ַא טנַאנעטײל רעד טָאה -- !טשינ ַײרש וד --

 רֿבח ןַײד זַא ,ריד גָאז ךיא זַא ןוא .טשינ ןעמ טַײרש זדנוא ַײב

 -עלעט בָאה ךיא .גָאז ךיא סָאװ ךיא סייוו ,רעמ טשינ ךיד ףרַאד

 ,קירוצ העש ייוצ ַא טימ ןברָאטשעג זיא רע .וצניהַא טרינָאֿפ

 -- עמיטש רערעכייו ַא טימ ןבעגעגוצ רע טָאה -- ךימ גלָאֿפ

 ןבָאה טרָאֿפ וטסעוװ זָאכלָאק ַא ןיא ןוא ,ןרעוװ ןלַאֿפרַאֿפ וטסעוװ ָאד

 .ןסעוצּפָא

 -רָאג טציא ןענַײז רענעלּפ ענַײז עלַא ,ןגיוושעג טָאה המלש

 .ןרָאװעג טשינ טימ טשינ

 רעטַײװ טנַאנעטײל רעד טָאה -- !ךיד ןרָאװ ךיא ,קנעדעג --

 טעװ ,ןעגנערברעהַא לָאמ ַא ךָאנ ךיד טעװ עמ ביוא -- טדערעג

 .וד יו עכלעזַא רַאֿפ טרָא ןייק ָאד ָאטשינ ...טכעלש ןַײז

 שינ ייג ךַאי -- טכַארטעג המלש טָאה -- !טקידנַארבעג רעוופ

 ךימ .קנע ןָא ןבעג הצע ןַא ןיוש ָאמ לע" ךַאי .ןזָאכלָאק ַאק ןיא
 ".ןטערטעצ ןזָאל שינ ךעז לע' ךַאי .ןןטערטעצ שינ עמ טעװ

 ןַא ןסַײװ ַא ןטיט ַא ןלאירֿבג ךיז רַאֿפ ןעזרעד טָאה רע

 ןברָאטשעג זיא'ר ןעוו ,רענַײז עטַאט רעד יוװ יונעג ,םענעגיוצעגסיוא

 וצ גנַארד רעקידלַאװג ,רעקידגנילצולּפ ַא ,לָאטיּפש עטסישט ןיא

 -כרוד ןוא ןעמונעגמורַא םיא טָאה ,ןַײז וצ ,ןעמעטָא וצ ,ןבעל

 ןצנַאג ןיא ןעגנורדעג
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 ןוא ,לוי"יגנַאי ןייק ןרָאֿפּפָא ךיא לעװ ירֿפ רעד ןיא ןגרָאמ --

 ערטיכ ַא טימ טגָאזעג רע טָאה --- זָאכלָאק ַא ןיא ןבַײרשרַאֿפ ךיז
 יגנַאגסױרַא םוצ טדנעװעג ךיז ןוא עלעכיימש

 -יל רעד טָאה -- !טיורב ןַײד ןסעגרַאֿפ טסָאה !וד ,ַײא --
 ,ןגירשעגכָאנ םיא טנַאנעט

 רעד ןיא ןעמונעג סע טָאה רע .עקַײּפ סלאירֿבג .טיורב'ס
 ץשילרעטסיוא ןַא טקוקַאב ןעמ יװ ,טוג טקוקַאב ןוא ןַײרַא טנַאה
 -ַאּפ טימ סַאג רעד ףיױא סױרַא זיא רע .סניֿפעג ענדָאמ ַא ,ךַאז
 ,טנַאה רעד ןיא טיורב לקיטש'ס קידנטלַאה ,טירט עכעלעמ

 טנַאנעטײל רעד טָאה -- !סַאג ןיא ןֿפָאלש טשינ ךיז גייל --
 ,ןטלַאהרַאֿפ לָאמ ַא ךָאנ ךיד טעװ עמ -- טנרָאװעג םיא

 -ףיט ַא ןעגנַאהעג זיא טכַאנ רעטנעקשַאט עטנרעטשעגסיוא יד
 המלש ,ןטָאש ןיא ןביורט לגנעה ַא יװ עקינַײװ-קיטֿפַאז ןוא עיולב
 ןוא ,טֿפול עקיטכַאנ עליק יד ךיז ןיא טמעטָאעגנַײרַא ףיט טָאה
 קרַאטש ,קירעגנוה לָאמ ַא רעדיוװ זיא רע זַא ,טליֿפרעד גנילצולּפ
 ,ןייצ עקיריג טימ טיורב םעניא ןסיבעגנַײַא ךיז טָאה רע .קירעגנוה
 טנָאמרעד טיורב לקיטש סָאד טָא אקווד ןַא ,ַײברעד טליֿפעג ןוא
 זיאס בעל וצ טוג זיא'ס זַא ,ךָאנ טבעל ,המלש ,רע זַא ,םיא
 ,ליױמ ןיא טיורב ןליֿפ וצ טוג

 ַא רע טָאה -- ..ןבירעצ ,ןטערטעצ ,ךעבענ ,עלעבַאג'ס --
 -לָאק ןיא; -- טיורב ליומ לוֿפ ַא טימ ןײלַא ךיז וצ ןָאטעג למרומ
 -עג ןֿפױא ןעמוקעג םיא זיא ,"טיורב ןַײז ָאי םּתסה ןמ ףרַאד זָאכ
 "?ןָאכלָאק ַא ןיא ןרָאֿפנַײרַא ןַאלּפ ַא טרָאֿפ זיא רשֿפא; ,קנַאד

 טייקליטש רעקיטכַאנ רעד ןיא ךיז טָאה טלָאמעד דָארג רעבָא
 .גוצ ןקידנֿפױל ּוװ-ץעגרע ,ןטַײװ ַא ןוֿפ וויטָאמָאקָאל ַא טֿפַײֿפעצ
 ןוֿפ רעדױלּפעג ןליטש ַא ןוֿפ טיילגַאב ןעוועג ןזיא ףַײֿפ רעד
 ךיז טָאה המלש .ןסלער יד טימ סיוא ךיז ןהנעט סָאװ ,רעדערנַאב
 טכַאנ עדעי טעמּכ ןעמולח רעגַאל ןיא טגעלֿפ רע יװ ,טנָאמרעד
 ןעגַײז ךָאנרעד .ןסלער עקיצנַאלג רעביא ןֿפױל סָאװ ,ןענַאב טימ
 עמַאס ןוֿפ ןַאב רעד טימ ענַײז ןשינערָאֿפ עכעלדנעמוא יד ןעמוקעג
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 ןיא רעסעב ןעװעג זיא קידנעטש ןוא .וצרעהַא זיב ןוֿפצ ןטלַאק

 ןייק טסייו עמ .ןֿפָאה וצ סָאװ ףיוא ָאד ךָאנ זיא ןַאב ַא ןיא .ןַאב

 "נַאטס רעטסטנעָאנ רעד ףיוא ךיד טרַאװרעד סע סָאװ ,טשינ לָאמ

 ןיא ?עטוג טכירעגמוא סָאד רשֿפא ?סרעסעב סעּפע רשֿפא .עיצ

 סָאװ ,ןטַאי רעװעשרַאװ ,הרֿבח עטוג ,ענעגייא ןֿפערט ןעמ ןעק ןַאב

 .=ןרָאֿפ ייז ןיהּוװ טשינ ןסייוו ןוא טשינ ןגרָאז

 ךיז טָאה ןהמלש ןוא ןָאטעג ףַײֿפ ַא ןַאב יד טָאה לָאמ ַא רעדיוו

 "ורב רעטוג רעטלַא ןַא ,רעצעמע םיא טֿפור סָאד זַא ,ןזיוועגסיוא

 ןלייצרעד ץלַא ריד טעװ סָאװ טַאי ַא ,טַאי רענעגייא ןַא .,רעד

 ןוֿפ ךיז ןדיײרּפָארַא ,ןלייצרעד ץלַא ןענעק טסעװ וד ןעמעוו ןוא

 ..ןטלַאה הצע ןַא ,ןענָאמרעד ךיז ,ןצרַאה

 טייג לאירֿבג זַא ,ןזיועגסיוא גנילצולּפ םיא ךיז טָאה סע

 :רעיוא ןיא םיא טעשטּפעש ןוא םיא ןבענ

 ןעמַאזוצ ןרָאֿפ ןרימ ,םוק ,המלש ---

 ?ןיהּווװ ---

 .ףןעז ןיוש ן'רימ ?הנימ-אקֿפנ יד זיא סָאװ ---

 "כיר רעד ןיא טירט עשיצעק ענַײז טימ קעװַא זיא המלש ןוא

 -ָאל רעטַײװ רעד ,ףַײֿפ רעד ןֿפורעג םיא טָאה סע ןענַאװ ןוֿפ גנוט

 עטצעל יד ענעשעק ןיא טעלגעג טָאה רע .ףַײֿפ רענעוויטָאמָאק

 .ײעקַײּפ סעלעבַאג ןוֿפ טיורב סעקשירק

 ןרָאק לחר

 ךיש עניימ ףיוא

 ,םייל סָאד ןעיריקשַאב ןוֿפ ךיש ענַײמ ףיוא

 ,דמַאז רעסייהילג רעד רבדמ-םוקַארַאק ןוֿפ

 ,טעטש ןוא רעֿפרעד עשיסור ןוֿפ עטָאלב יד

 ,דנַאל ןשיקעבזוא ןוֿפ ביוטש רעיורגלעה רעד ןוא
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 .ןגעװ עשילוּפ יד ןוֿפ טולב עטנקירטרַאֿפ סָאד
 ,ןייבעג ןטנערברַאֿפ ןוֿפ שא סָאד ןוא ביוטש רעד
 טריֿפ סָאװ ,ךאלמ רעד םינּפ ןַײז ךיז טלעטשרַאֿפ'ס ןוא
 ,ןייועג ןוֿפ גערב םוצ ץענערג וצ ץענערג ןוֿפ רימ

 טנַײה ןקיטכענ לעוו'כ ּוװ ,ץלַא טשינ ךָאנ סייוו'כ ןוא
 ,םייה ןַײמ ןגרָאמ ןַײז טעוו'ס ּוװ ןוא
 רעדנַאװ ןרעטַײװ ףיוא ןבעלקַאב ךיא לעװ וו
 .םייל טימ ןוא דמַאז טימ ,טולב טימ ךיש ענַײמ

 ןעמַאמ ןַײמ ןוֿפ בוטש יד גנַאל טשינ ָאד ןעזעג בָאה'כ

 -- ףױרַא ןעלצרָאװ יד טימ דָאס ןיא רעמייב יד

 רענלעז רעשיסור ַא טגעזעצ ייז טָאה סע

 ,ףיוה ןטמותירַאֿפ ןליטש םעד ןיא ץלָאה ףיוא

 ,ןגיוא עטעדליװרַאֿפ טימ ץַאק יד ךיוא ןעזעג בָאה'כ
 -- טירט יד ןעמַאמ ןַײמ ןוֿפ ץלַא ךָאנ טרָאד טכוז סָאװ
 ,רעטייווצ רעד ןגעק ענייא ןענַאטשעג ןַאד רימ ןענַײז
 ,טור ַא טימ טגָאירַאֿפ רענלעז רעד יז טָאה'ס זיב

 ,ךַאד םענוֿפ ץיּפש ןֿפױא גנַאל ךָאנ יז ןעזעג בָאה'כ

 ,קילב ריא ףיוא טילגעג גנונָאמרעד עטַײװ טָאה'ס
 ,ףױרַא ןגיובעג ןקור ריא ךיז טָאה'ס ןוא

 ,קירב יד למיה םוצ טנורגּפָא ןַא רעביא יו

 ,םייל סָאד ןעיריקשַאב ןוֿפ ךיש ענַײמ ףיוא

 ,דמַאז רעסייהילג רעד רבדמ-םוקַארַאק ןוֿפ

 טעטש ןוא רעֿפרעד עשיסור ןוֿפ עטָאלב יד

 ,דנַאל ןשיקעבזוא ןוֿפ ביוטש רעיורגלעה רעד ןוא

 ,ןגעו עשילױּפ יד ןוֿפ טולב עטנקירטרַאֿפ סָאד
 ,ןייבעג ןטנערברַאֿפ ןוֿפ שַא סָאד ןוא ביוטש רעד
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 םיגּוװיז עמוטש יװ ,ןגעװ יד ןענַײז'ס ןוא

 ןײגרַאֿפ ןוֿפ טַײצ ןיא עדימ ענַײמ טירט וצ

 ןבעג וצ רימ טיילעג סָאד ָאטשינ רענייק רעמ זיא'ס

 -- "?!ףַײרַא-םוק ,דניק ןַײמ; :ןגָאז טשינ רענייק טעוו'ס

 םייה עקיצנייא ןַײמ ןוא םוטעמוא דמערֿפ ךָאד ןיב'כ

 .ןייועג עטצעל סעמַאמ ןַײמ זיא

1846 

 קַאז םהרבא

 ,:2:544-64:5-יטי

 ןַאטסיקעבזוא ןיא גנורעדנאוו

 ,דמַאז ןיא רעטייזעצ ַא :קַאלשיק ַא טגיל סע

 .דירֿפ ןַײז טימ ,ור ןַײז טימ טקָאל ןוא

 ןַײז ןעק לקניוו ַא ? עקטיביק רעכלעוו ןיא

 ...?דִיי ןשילױּפ ַא רַאֿפ טכַאנ ןייא

 ,קַאלשיק ןסַײװ ןיא טכַאנ ןייא ,שטָאכ טכַאנ ןייא

 ...ליד םענרענייטש ַא ץעגרע ףיוא

 ,געוו רעד ןטָאש ןָא ןוא ,טנערב יז יװ ,ןוז יד

 -- -- -- ליצ ןָא ןטַײװ עקידמַאז רָאנ

 ץיה רעשרבדימ ןיא ןעלמעק יד ןגיל סע

 .טלעו ןיא ןעַײרש ךעלעזייא ןוא

 ּפעצ ןיא * סעקניזיק ,+ ןעמלַאשט ןיא + ןעיַאבַאב

 ,טלעצעג ןוֿפ לעװש ַא ףיוא טרָאד-ָאד

 יךעלדיימ * -- .רעכיטּפָאק * -- .םינקז * -- .לֵביִטְׁשַמייֵל * -- .ףרָאד
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 ? לעװש ַא רַאֿפ סָאװ ףיוא ? רעדינַא ןעמ טלַאֿפ ּוװ

 !םייה ַא זיא טוג יו ...וֿבוט המ

 דירֿפ טימ ןוא ור טימ ןצייר סע ,ןקָאל סע
 ,םייל ןוֿפ סעקטיביק עסַײװ יד

 ,טירב רע -- ןעמוג רעד ןוא ,טכעטש רע -- קַאזקור רעד
 ? ריט ַא ָאד ףיוא ןעמ טנֿפע ּוװ
 --  םייה ַא ןזעוועג ןוא זיוה ַא ןזעוועג
 -- -- -- !רימ ןוֿפ רעטציא סע זיא טַײװ יו

 1942 ,טנגעג רערַאכוב ,ןַאװּודשיג

 דובנעזייא השמ

 "ןטַארק רעטניה טבעלעג , ךוב ןופ

 קַאלובַאריז

 יד ןשיוצ עלערינש ַא טרעבליזעג ךיז טָאה סנטַײװ רעד ןוֿפ
 טָאה געוו ןוֿפ דמַאז רעטילגעצ רעד .יײֿפרַאנ רעד -- רעדלעֿפ ענירג
 ,טירבעג ןוא ןליוז יד טנערבעגכרוד

 ןוֿפ .רעדלעֿפ-לװַאב עטנירגעצ יד ןשיװצ ןעגנַאגעג זיא לכימ
 רע .ךוּפ רעסַײװ ַא טקוקעגסױרַא טָאה ןּפסָאנק עטנֿפעעצ-בלַאה יד
 ,טליֿפעג טָאה רע .ךוּפ םעד טּפוצעג ןוא ץנַאלֿפ ַא ןסירעגּפָא טָאה
 ןוֿפ רעטרע עטצישַאב-טשינ יד ךרוד-ןרעיוב ןלַארטשנוז יד יו
 -פָארַא רע טָאה גנורעטכַײלרעד ןוֿפ ליֿפעג ַא טימ .רעּפרעק ןַײז
 ןליק ןיא ןֿפרָאװעגנַײרַא ךיז ןוא רעדיילק יד ךיז ןוֿפ ןֿפרָאװעג
 .טקנעװש רע ןוא רָאלק קיטכיזכרוד זיא םָארטש רעד .רעסַאװ

 עקירעדינ טימ טצעזַאב טכידעג ןענַײז סָאװ ,ןגערב יד רעטנוא
 ,ךעלמייב
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 "וקוק ַא יװ טנערבעגכרוד ןעלכימ טָאה ץיה עקידנסיורד יד

 ךיז טָאה רע .ךיז סע טישעצ ריר ןטשרע םַײב סָאװ ,לצעלּפ-עזור

 -עג טָאה רע .רעסַאװ ןליק ןטימ ןקיטעזנָא גונעג טנעקעג טשינ

 ןיא ךיז טָאה סָאװ ,ביוטש םעד ךיז ןוֿפ ןעקנעװשּפָארַא טלָאװ

 -נשירֿפרעד יד ךיז ןיא ןּפַאזנַײא טלָאװעג טָאה רע .ןסעגעגנַײא םיא

 טָאטש ןיא ,קירוצ געװ ןֿפױא ןעמענטימ יז ןוא טייקליק עקיד

 ,ןַײרַא

 -- זיוהייט ןשיקעבזוא ןיא קעװַא לכימ זיא ךיז ןדָאב ןכָאנ

 ןיא ןעמוקעגנָא קירוצ םישדח טימ זיא לכימ ןעוו ,?ַאנַאכַײשט,

 ָארויב רעדנַאקרַאמַאס ןוֿפ ווירב ַא טימ ,קָאלובַאריז לטעטש םעד

 טָאה גוצ רעד .טכַאנ ןטימ ןיא ןעוועג סע זיא ,עיצַאוקַאװע רַאֿפ

 ןדנּוװשרַאֿפ זיא ןוא געוו ןקידמַאז ַא ףיוא ןֿפרָאװעגסױרַא םיא

 יַאב םיוק םוצ ןכָארקרעד רע זיא ,רעטצניֿפ רעד ןיא קידנּפַאט

 סָאד .סנטַײװ רעד ןוֿפ טקנַאצעג טָאה סָאװ ,לטכיל ןקידוועקרעמ

 טנידעג קיטַײצכַײלג טָאה סָאװ ,זיוהייט שיקעבזוא ןַא ןעוועג זיא

 1 ,ליזַאטכַאנ ַא רַאֿפ
 -לקנוט ַא םיא טָאה ךַארּפש רעכעלדנעטשרַאֿפ םיוק ַא ןיא

 ףיוא ןזיוועגנָא ,טכַאנ רעד ןוֿפ ןטינשעגסיוא יו ,קעבזוא רעקיטיוה

 עכלעוו ןוא לרעסַאװ ַא ןסָאלֿפעג זיא'ס רעכלעוו רעטנוא ,ערַאנ ַא

 .ךעּפעט םעניד ַא טימ ןגיוצעגרעביא ןעוועג זיא

 ,ןֿפָאלשעגנַײא לכימ זיא ,רעדימ ַא

 ַא ַײב ןשַאװעג ךיז עקירעביא יד יו רע טָאה ירֿפ רעד ןיא

 ןעוועג זיא רעסַאװ סָאד .עקלעשזַאס רענעבָארגעגסױא רעקיקעריֿפ

 -ַאװ טשטילגעג ךיז ןבָאה ךַאלֿפרעבײא ריא רעביא .דמַאז ןוֿפ לעג

 ,ענעשעמ ייווצ ןיא ןטָאזעג טָאה רעסַאװ עקיבלעז סָאד .ןעניּפש-רעס

 ןרעטיב ,םענירג ַא ןעקנורטעג טָאה לכימ .ןרַאװָאמַאס עקיכַײב

 קיטש ַא ןוא ןבױרטנַײװ עקיטֿפַאז ,עצרַאװש ןסעגעגוצ ןוא ייט

 ,טיורב

 ךיז טצעז רע ןעוו .ָאד טסַאגמַאטש ַא רע זיא ןָא טלָאמעד ןוֿפ

 םַײב ןסקַאװ סָאװ ,רעמייב יד ןוֿפ ןטָאש ןיא טכַאנ רַאֿפ קעװַא
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 קינַײשט ַא ןגָארטוצוצ םיא קישטנַאכַײשט רעד ןיוש טסייוו ,: קירַא

 ףיוא טשינ ןיוש טקוק לכימ .עלַאיִיֿפ ַא ,עלעסיש ןיילק ַא ןוא ייט

 ןוא ךיז רעטנוא סיֿפ יד ןציז ייז ןעוו ,רעגַײנ ַאזַא טימ ןקעבזוא יד

 םיא .זַײרק ןיא םורַא-טריצַאּפש סָאװ ,לצעט ןייא ןוֿפ עלַא ןעקנירט

 ןעייג סָאװ ,ןקעבזוא רָאּפ יד ףיוא רעדנּוװ ןייק טשינ ןיוש זיא

 רַאֿפ ךיז ןטלַאה ןוא ,דיװַאד ןוא עשָאמ ןסייה ,ןָאטעגנָא שִיעּפָארײא

 רעגרעבמעל רעד ,ןירג לװנַאז סָאװ ,טשינ וליֿפַא טרעדנווװ םיא ,ןדִיי

 ןרָאװעג זיא ,םיא טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגרעהַא זיא סָאװ ,ןַאמ רעגנוי

 ..רעדניק עשיקעבזוא ןוֿפ רערעל ַא

 -ֿפױרַא טָאה לכימ ןעוו ,ןכָאװ עטשרע יד וצ טרעהעג סָאד

 ןוא ןדליװבלַאה ,ןטנַאקַאבמוא ,ןטַײװ ןֿפױא סוֿפ ןַײז טלעטשעג

 -וטשוצסיוא סערעטניא טַאהעג וליֿפַא טָאה רע .חרזמ ןשיטָאזקע

 ןוא ,טֿפױקעג ווָאלַאקשט ןיא ךיז טָאה רע סָאװ ,סַאלטַא םעד ןריד

 ,םייה ןַײז ןוֿפ ןרָאֿפרַאֿפ שַּפיה ןיא רע זַא ,טנכערעגסיוא טָאה רע

 ..רעטעמָאליק טנזיוט ןעצ ערעסָאװ ַא

* 

 יו .ןענָאלַאשע יד ןיא ןָאטרַאֿפ ןענַײז םישוח עלַא סלכימ

 רעד וצ ךיז רע טזָאל ,טעברַא רעד ןוֿפ ַײרֿפ טרעו רע רָאנ

 סָאװ ,ןדִיי טימ ןָאלַאשע ןַא טייטש דימּת ּוװ ,עיצנַאטס רעניילק

 סעקַײֿפוֿפ יד ,ןסקַאװרַאֿפ רעמינּפ ערעייז ,ןוֿפצ ןטַײװ ןוֿפ ןָא-ןעמוק

 רָאנ .ןטיוצ ךָאנ-ןעגנעה ןזױה-עטַאװ יד ןוֿפ ןוא ,ןצלָאמשרַאֿפ ,טלַא

 ,ןעגנורעדנַאװ עגנַאל עלַא ךרוד זיא סָאװ ,שוילעּפַאק רענעצליֿפ ַא

 ,םולשב ךרודַא ןרעגַאל ןוא ןעניטנַארַאק ,רעדעב ,? ?סעקיובעשָאװ;

 רָאנ ַא ךיז טימ טרעּפרעקרַאֿפ סָאװ ,ןדיי ַא ןוֿפ ּפָאק ןֿפױא טציז

 -עג ןיא סָאװ ,עּפָארײא קיטש ַא ןוא טנַאטסערַא ןטַײרֿפַאב סָאװ

 ,..וווצעגרע ןבילב

 ןוא ןענָאגַאװ יד רעטנוא ןציז ךעלעגעמ עזיול טימ רעדניק

5555 

 ,סרעקינײריזַײל * --- .עװַאנַאק-רעסַאװ *
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 ַא םכוז ןוא רעמע ןַא טימ טֿפױל ענעדִיי ַא ...טכַײל ךיז ןכַאמ

 ןרעה ךיז טזָאל ןָאגַאװ ןקיטַײז ַא ןוֿפ ,רעסַאװ טכָאקעג לסיב

 :* קינלַאמכָארק ,ןעמַאמ רעטרגּפעג ןַײד ןיא חור ַא --

 ןֿפערט ןצעמע לי רע .ןענָאגַאװ יד םורַא טרעטשינ לכימ

 רע ליוו סנױזַא סָאװ ,רָאלק טשינ םיא זיא ךעלטנגייא .ןענעגעגַאב

 ור ןייק םיא טיג ליֿפעג ךעלרעניא ןַא סעּפע רָאנ .ןעניֿפעג ָאד

 .ןדִיי ליֿפ ױזַא טעז ןעמ זַא ,רעכעלמייה םיא זיא סעּפע .טשינ

 ַא ןעלכימ וצ טכַאמ -- ףַאמ רעגנוי ,טע ?ןדִיי ליֿפ ױזַא ---

 -- ןגױא עקידעבעל רָאּפ ַא טימ ןוא לדרעב ױרגבלַאה ַא טימ דָיי

 יד ןיא טזָאלעגרעביא גונעג ןטרָאד ןבָאה רימ .ערה-ןיע ןייק טנָאז

 ריא .. סעקלָאיסָאּפ יד ןיא ,סעגַײט יד ןיא ,רעריביס יד ,רעדלעוו

 יד ןוֿפ ןריט עטלַארּפעגֿפױא יד ףױא רע טזַײװ --- ןדִיי יד טעז

 רעדעי ?ייז טעז ריא -- ןטימ ןיא ךעלעווייא ענרעזַײא טימ ןענָאגַאװ

 60 ַײב ,דלַאװ ַא ןיא טעברַאעג טָאה יז ןוֿפ רעדעי .סנ ַא זיא דִיי

 ייןעיינש עֿפיט ךרוד טעשטּפָאטעג ,טסָארֿפ דַארג

 ,טגָאזעג ןטסידעװַאקנע יד ןבָאה -- ףרגּפ ריא טעװ ָאד --

 ץלַא זיב ןבעל ריא טעװ ָאד .ןלױּפ --- ַאזַא דנַאל ַא רעמ ָאטשינ

 ..דרע יד ןכַײלגסױא טעװ יינש רעד ןוא ...סיוא ןַײז טעוו

 ךיא ױזַא יו ,ךיז טרעדנּוװ ריא ?ןָא ךימ טקוק ריא ,ָאי ,ַא --

 זַא ןוחטב רעד ףביולג זיא ,ןַאמ רעגנוי ,סָאד ?ןטלַאהעגסיױא בָאה

 ירעמ טשינ .,ןטלַאהרעד זדנוא טָאה ,ןבעלרעביא תורצ יד ץרימ

 ןדיי ערעזדנוא ןוֿפ קינייו טשינ .טסָאקעג סע טָאה תונברק גונעג

 -- ץֿפיז ןֿפיט ַא סױרַא-טזָאל דיי רעד -- ..סעגַײט יד ןיא ןגיל

 ייור עקיבא רעייז ןענוֿפעג ייז ןבָאה טרָאד

 רעד טימ ךַאמּפָא רעד טשינ ןעוו ,יקסרָאקיש טשינ ןעוו ---

 ןייבעג רעזדנוא ּוװ טסייוו רעװ ,ןסור יד ןוא גנוריגער רענָאדנָאל

 ..ןבעל טלָאװעג ן'רימ סָאװ ,רַאֿפרעד ץלַא ןוא ,ןעמוקעגניהַא טלָאװ
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 ,רעטרעזגנוקישרַאפ * --- ,שטנעמ-טלעוורעטנוא +
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 ץרַאה'ס ןצעמע ןֿפָארטעג ?ַאה ,טדערעצ ךיז ,השִמ 'ר ,ע --

 -- סױרַא ןָאגַאװ ןוֿפ ןגירשעג ןדִַיי םוצ ןעמ טָאה --- !ןסיגוצסיוא

 טכַאמ ,"רענעכילס; ַא ,"רעקעמש; ַא רָאג סע זיא רעמָאט ןוא

 יןרעב עסַײװ יד וצ עזַײר ַא רעדיוו ריא

 ןָא םיא ןבייה ינק יד יװ ,טעז לכימ .סַאלב טרעוו דִיי רעד

 םוצ ךיז רע טזָאל ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ ןוא ,ןרעטיצ וצ

 ...ןָאגַאוו

 -כימ טקוקעגכָאנ דיי רעד טָאה ןדנּוװשרַאֿפ זיא גוצ רעד זיב

 קעװַא ןיוש זיא רע רעדָא ךָאנ טייטש רע יצ ,ןעל
 א

 .סיוא וצ ףיא טשינ למיה רעד טרעה געט עצנַאג .טנגער סע

 "וז ןזָאלנגער םעד ןיא ךיז טָאה סָאװ ,רעסַאװ סָאד ךיז ןוֿפ ןדָאל

 ,קיּפעלק ןוא ךייוו ןרָאװעג זיא דרע עקימייל יד .ןבילקעגנָא רעמ

 ןיא ךיז ןטלָאװ ןעגנַאװצ יװ ,ןעמענוצסיױרַא סוֿפ א רעווש זיא'ס

 "זַײה יד ןוֿפ טנעװ יד טקייועצ ןגער רעד .טרעמַאלקעגנַײא ריא

 .ךעלביטש-ןטרָאק יוװ ךיז ןלַאֿפעצ ייז ןוא ךעל

 זיולב רָאנ .טיורב ןייק טשינ טגירק ןעמ יוװ ,געט ןעצ ןיוש

 ,םַארג טרעדנוה ייווצ וצ ןגירק ןטַאטשרַאװ יד ןיא סרעטעברַא יד

 ,לעמ טימ ןענָאגַאװ יד ןָא-ןעמוק טָא זַא ,ןעמ טגָאז גָאט ןדעי

 ןגרָאמירֿפ ַא ןיא ךיז סרעטעברַא יד ןבָאה --- !ַאד ןענַיַײז ייז --

 -טנַאמער-ןרָאטקַארט עשינַאכעמ יד ןיא ענעדירֿפוצ ןבעגעגרעביא
 ,טעברַאעג טָאה לכימ ּוװ ,ןטַאטשרַאװ

 :טײרֿפעג ךיז טָאה רעֿפױקרַאֿפ רעשיקעבזוא רעד וליֿפַא

 5 !ישכַאי !ןָאנ --

 -ףוה ייווצ וצ טלייטעגסיוא רעדיוו ןעמ טָאה סנגרָאמ וצ רָאנ

 ,טיורב םַארג טרעד

 "ירוב-רעקוצ ןוֿפ ןעמיוז ןעמוקעגנָא ןענַײז לעמ טָאטשנַא ---

 : .ייסעק

 ןטוִג !טיורְב (שיקעבזוא) * --- .רוָסֵמ 5
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 טימ טעשטרָאװעג עקינייא ןבָאה --  !שזַאטָאבַאס זיא סָאד --

 .ליומ ןבלַאה ַא

 ַא ןיא יאדװַא קיטרַאֿפ ןַײז טשרע טעוװ דָאװַאז-רעקוצ רעד --

 | ...םורַא רָאי ייווצ

 ןטכיררַאֿפ םַײב ,טַאטשרַאװ םַײב ןענַאטשעג רעטַײװ זיא לכימ

 סע טָאה ,גָאמ ןַײז ןיא ,קינייװעניא רָאנ .ןרָאטקַארט ןוֿפ ןלייט

 לכימ ןוא ןגיוצעגנעמַאזוצ ךיז טָאה ןגָאמ רעד .ןסירעג ,טּפוצעג

 "כעמ ַא יװ ,ןּפמורשעגנַײא טרעוו םיא ןיא ץלַא יו ,טליֿפעג טָאה

 ןבָאה ןלוקסומ עלַא .דייוועגניא ןַײז ןגיוזעג טלָאװ עּפמָאּפ עקיט

 ןַײז ףױא סרעדניליצ ןוא סעבלָאק יד רָאנ ,ור וצ ןגיוצעג ךיז

 יױןסקַאװעג ןענַײז טַאטשרַאװ

 -רַאנ רעד יו טליֿפרעד ךיז טָאה קַאלובַאריז עקישטניילק סָאד

 ףגערב יד רעבירַא זיב ,לוֿפ ןרָאװעג זיא סע .טסברַאה ןיא יײֿפ

 -ַאװע .ןשטנעמ רעמ לָאמ ַא סָאװ ןֿפרָאװעגסױרַא טָאה גוצ רעדעי

 ּוװ ּפָאק םעד ןכוז סָאװ ,םיטילּפ עזָאלמײה ,"סעצנעשזעב, ,עטרלוק

 "ורב גנַאל ןכָאװ ןשטנעמ ןגיל *סַאנַאכַײשט, יד ןיא ,ןגיײלוצקעוװַא

 ,זַײל ןוֿפ ןסערֿפעצ ,עקיד

 וצ ךיז ןקוק ,קרַאמ ןיא סױרַא ייז ןעייג ךַײלג וצ גָאט ןטימ

 וצ סעּפע ןילַא טלעג ןייק רָאנ .טֿפױקרַאֿפ ןעמ ,טֿפױק ןעמ יו

 סָאװ ,לֿפעל עקידורב טימ זיולב ייז ןכוזרַאֿפ .טשינ ייז ןבָאה ןֿפױק

 "ווא יד סָאװ ,"קיטַאק, ,ךלימרעיוז עטעֿפ יד ,ךיז טימ ןגָארט ייז

 ...ןֿפױקרַאֿפ ןקעב

 .יַאנַאכײשט? ןוֿפ עטיוט יד סױרַא ןעמ טגָארט ןגרָאמירֿפ ןדעי

 יעקנַארק-סוֿפיט טימ לוֿפ זיא לָאטיּפש רעד

 ןַײז וצ טּפעלשרעד םיוק לכימ ךיז טָאה טעברַא רעד ךָאנ

 טימ טקעדעגוצ ,קַאז םענעטַאװ ַא ףיוא ןֿפָאלשעג זיא רע ּוװ ,רדח

 :טכַאדעג םיא ךיז טָאה גָאט ןדעי .ערדלָאק רעטלַא ןַא

 רעד וצ ןײטשֿפױא רעמ ןֿפרַאד טשינ וטסעוװ ןגרָאמ ,ןיוש ---

 רעד ךרוד ןכָארקעג רעדיװ רע זיא סנגרָאמ וצ רָאנ ..,טעברַא
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 יד וצ ןרױרֿפעגוצ סָאװטע ןעוועג סגָאטרַאֿפ ןיוש זיא סָאװ ,עטָאלב

 ..ז סע-טימ ןוֿפ ןטַאטשרַאװ

 -קַאװרַאֿפ -דליו ,ענעסירעגּפָא םורַא ךיז ןעיירד קרַאמ ןֿפױא

 .רילָאקדרע ןוֿפ סיֿפ עסעװרָאב ,ןטכָאלֿפעגנַײא קירטש ןיא ,ענעס

 סָאד .סרעברַאּפש ַײב יו ,לגענ עצרַאװש ענעסקַאװעצ טימ טנעה

 ןכוז ייז .טשינ ןעור ןעלּפַאצרַאװש ערעייז ,ןליוּפ ןוֿפ ןדִיי ןענַײז

 ,ןֿפױלטנַא ןוא ןַײרַא ליומ ןיא ןָאט וצ ּפַאכ ַא סעּפע טייהנגעלעג ַא

 -טַאלב , עשיסור יד רַאֿפ ןטיה ךיז ייז ןזומ ןקעבזוא יד ןוֿפ רעסיוא

 .קרַאמ ןֿפױא ןטעברַא סָאװ ,* "ענ

 ;ןײטשרַאֿפ טשינ ןעק לכימ !

 ןבעל ייז ןענעק יו ?ןשטנעמ יד טשינ ןטעברַא סָאװ רַאֿפ --

 ?טלעג ןָא ,ןעגנוניווװ ןָא ,ךעלטרַאקטיורב ןָא

 -נעמ ענעזָאלעגּפָא ןוא ענעסקָאװרַאֿפ-דליװ ,עגנוי עקיזָאד יד

 טשינ ןבָאה ייז עכלעוו ,ןרעגַאל יד ןוֿפ טקודָארּפ רעד ןענַײז ןשט

 ןבָאה רעגַאל ןיא .סרעגריב עשיליוּפ עטַײרֿפַאב יװ ,טזָאלרַאֿפ גנַאל

 ףָארטש ַא זיא טעברַא לַײװ ,טעברַא וצ ןליוורעדיוו ַא ןעמוקַאב ייז

 סָאװ ,ליֿפעג ַא .תורקֿפה רַאֿפ ליֿפעג ַא ןעמוקעגפיוא זיא'ס ןוא

 -עּפש ןוֿפ וליֿפַא ,ןגרָאמ ןגעוו ןטכַארט ןוֿפ שוח םעד ּפָא-טּפמעט

 ..טונימ יד ,טציא :זיא עקיצנייא סָאד ;רעט

 עטּפשמרַאֿפ-קידלושמוא ,עזָאלֿפליה ןוֿפ עיצקַאער יד זיא סָאד

 יןבעל ןטימ ליּפש ןיא ליֿפעג-סיעכהל-וצ ןימ ַא ,ןשטנעמ

 יו ןעגנַאגעגכרוד תומשנ ערעייז רעביא זיא ןבעל-רעגַאל סָאד

 ךיז טימ ךָאנ טֿפַאש זָאלג סָאד שטָאכ ,ןוא זָאלג ןרעביא טנעמיד ַא

 ןיא .עיזליא עשיטּפָא ןַא יװ רעמ טשינ סע זיא ,טײקצנַאג ןייא

 .ןטינשעצ זָאלג סָאד זיא טייקכעלקריוו רעד

: 

 ןרָאט;מ רַאפ טַאטשרַאװ-טנָאמער ,יַאיצנַאטס איַאנרָאטקַארטרָאנרַאטַאמ,'

 ,ןשטנעמ-טלעוװרעטנוא * --- .ןרָאטקַארט ןוא
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 ..ירעגנוה

 -יצ;/ עקיקעריֿפ טגיילעגסיוא ןגיל ןשיט ענרעצליה ףיוא ןעוו

 -ןקוק סעלײשטַאֿפ עטלמילבעג רעטניה ןוֿפ ןוא טיורב ? "ךעלעג

 וד רעמ סָאװ זיא ,סעקשָאיּפעל ענעצייו ,עקידעקעמש ריֿפַא

 ןשטנעמ ..,וטסבַײלב רעקירעגנוה ץלַא ,ןגיוא יד טימ ייז טסערֿפ

 "ייה יד ןיא קעװַא טשינ סע ןגָארט ייז ..,טיורב עקיזָאד סָאד ןֿפױק

 "ןבייה ןוא רעקיטש ןּפַײנק ,ןשיט יד ףיוא ךַײלג ךיז ןצעז רָאנ ,ןעמ

 "ןרַאּפש סָאװ ,סנקלַאב ענרעצליה יד רעטניה ..ןעגנילש וצ ןָא

 ,קרַאמ רעד ךיז טגיילעצ סע ןכלעוו רעטנוא ,ךַאד םעד רעטנוא

 ןדעי ךָאנ קוק ןוא עטילגעצ ןגיוא טימ ,ענעסירעגּפָא ייז ןעייטש

 -עג ַא טימ ןעגנולשרַאֿפ ןוא ןסירעגּפָא טרעוו סָאװ ,טיורב קיטש

 ..ןסערֿפעג ןוא רעקיטש ןסירעג שיײלֿפ רעייז ןוֿפ טלָאװ ןעמ יוװ ,ליֿפ

 ,טיױרב סָאד ךרוד ןרעבגע ןגיוא עטילגעצי-קירעגנוה עקיזָאד יד

 ןגיל ןבילבעג ןענַײז סָאװ ,ךעלקערב עניילק לָאצ יד ייז ןעעז

 :גנונעֿפָאה ַא ףױא:טכַײל ,,.שיט ןֿפױא

 .יןעגנילעג טעוװ ךָאד רשֿפא --

 טַײצלָאמ ַא ןיא ןביוללרעד ךיז ןעק סָאװ ,רעכעלקילג רעד

 ןעמַאוצ ףוס םַײב טבַײלק ,טיורב קיטש ץנַאג ַא ןיילַא ןסעוצֿפױא

 יז טקעל ןוא טיורב ךעלעקשירק יד רעגניֿפ ןטצענעגנַײא ןַא טימ

 טזַײװַאב -- ןעזעג סע טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןוֿפ ןגיוא יד ןיא .ּפָא

 ןטימ טלָאװ ,ןסעגעג סָאװ רָאנ טָאה סָאװ ,רענעי יו .רערט ַא ךיז

 .ןבעל ןַײז ןוֿפ געט טשער סָאד ןעגנולשרַאֿפ לקערב ןטצעל

 ...רעגנוה

 ןטנערבעגסיוא ןוֿפ ךעלטשער יד טקעל סָאװ ,רעַײֿפ סָאד יװ

 רע טוװרּפ ,ןײגרַאֿפ ,ןשעלסיוא טשינ ךָאנ ךיז ליוו ןוא ,רעטַײש

 ַא ךָאנ ךיז טלַאה ,ןָאט םַאלֿפ ַא ,לזערג עקיַײברעד סָאד ןָאט קעל ַא

 -ץכערסיוא ?עשימָאנָאקע, בילוצ טרעװ דנַאברַאפ-טאר ןיא טיורב סָאד ?

 ןופ ןעזסיוא סָאד טָאה ןוא סמערופ ענעכעלב עקיטנַאקריפ ןיא ןקַאבעג ןעגנונ

 "שטיּפריק,ע לטיײרב א רעבירעד טסייה ךַארּפשקלָאפ רעשיסור רעד ןיא ,לגיצ

 ,לצעלּפ 10 -- .לגיצ ַא --
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 קנוֿפ רעד זיא ױזַא .סיוא-טייג -- ןוא ןליוק יד ןיא ףיוא טַײצ
 רעַײֿפ סָאד .סרעּפרעק עכעלשטנעמ יד ןיא טעילט סָאװ ,ןבעל ןוֿפ
 ןוא ךיז טלגנַאר קנוֿפ רעד זיולב .ןעגנַאגעגסױא גנַאל ןיוש זיא
 שטַײב ַא טימ יװ טבַײרט קנוֿפ רעקיזָאד רעד .ןייגסיוא טשינ ליוו
 לדנעּפש ַא שטָאכ ןגיילוצרעטנוא וצ ןליוו רעייז ןגעק ,םישוח עלַא
 -קעװַא וצ ;טייקליטש וצ ,ור וצ ךיז ןעיצ רעדילג יד ...רעטַײש םוצ
 ..ןעלמירדנַײא ןוא לקניוו ןקִיור ַא ןיא ץעגרע ךיז ןגייל

 וװ ,רעַײֿפ םעד ןוֿפ טַײװ טשינ שטנעמ ַאזַא טָא טציז רעהכָאנ
 סעצנָאװ עגנַאל ןוא םינּפ ןקיצנַאלג-טיור ,ןטעֿפ ַא טימ קעבזוא ןַא
 ,קילשָאש ,לכאמ ןלַאנָאיצַאנ םעד ןליוק עטילגעצ רעביא טלגערּפ
 -ןסּפעש ךעלקיטש עטעֿפ ןכָאטשעגנָא ןענַײז זיּפש רעגנַאל ַא ףיוא
 -ץגנַײא ןַא טײרּפשרַאֿפ ןליוק יד ףיוא טֿפירט סטעֿפ סָאד ,שיײלֿפ
 ַא ליױמ ןיא טֿפַאש ןוא רעכעלזָאנ יד ףױא-טסַײר סָאװ ,חיר ןעמענ
 ..זדלַאה ןיא ןקורט טרעװ סע סָאװ ןוֿפ ,ץכעַײּפש ןוֿפ ךַײט

 ,ןוויוא ןרעטניה שטנעמ ַא טציז ,חיר םעד טָא קידנעמעטענַײא
 טלעג ןייק לַײװ ,ייט טימ לסעק םעד טדיז ?קישטנַאכַײשט; רעד ּוװ
 ןשיװצ .טשינ רע טָאה ןלָאצַאב וצ רעגעלטכַאנ ןרַאֿפ ןוא ייט ןרַאֿפ
 -עצ ןייטש ןטייווצ ןטימ ןוא ןייטש ןכַאלֿפ ַא רע טלַאה ינק ענַײז
 -יב םעד וצ ךיז ןבַײלקרעד וצ ידּכ ,רעדָאי עברַאה יד רע טקַאה
 ,לָאמטכַאנ ןַײז ןיא סָאד ,לדנַאמ םעד ,!! קורוא ןוֿפ ןרעק ןרעט
 ..קרַאמ ןֿפױא גָאט ןכרוד טלמַאזעגֿפױנוצ טָאה רע סָאװ

 ,ךָאל רעצרַאװש רעד ןיא סרעֿפעלשטימ ענַײז זַא ,ירֿפ רעד ןיא
 -ץזָאלבעגֿפױא ןַא טימ ןעניֿפעג םיא ןלעװ ,ןוויוא ןרַאֿפ טניד סָאװ
 ,ןעלּפַאצרַאװש עטרעקעגרעביא ייווצ טימ ןוא ןזַאג יד ןוֿפ ךיוב םענ
 ;ךיז ןגערֿפ סָאװ ,ןשטנעמ ןוֿפ ןקילב טימ ןקוקנָא ךיז יז ןלעוו

 ?ןגרָאמ זדנוא ןוֿפ רעו ןוא ---
 -יױֵל ןִצ ידּכ ,קרַאמ ןֿפױא ןזָאל ךיז ייז ןלעװ רעטעּפש ןטונימ

 זיא סָאװ טכורֿפ-ַאדושזד ענערױלרַאֿפ ַא ,ןרעק רָאּפ ַא ףיוא ןרע
 ,.,קידלביא ןוא סיז קילעמ

 ,ןלערָאמ עטנקירטעג 1
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 םײהּפַאנק השמ

 רעדיוורעד רימ טייקנייש ןייד זיא'ס

 טמױזעגמורַא זיא טנװַײל-למיה רעד

 .לקעלש ןדלָאג-קינוז ַא טימ

 טמױשרַאֿפ םוא ךיז טגיוו לזַײה עסַײװ סָאד

 .לגעז ַא יו םי-סנירג םעניא

 בעװרַאֿפ ןקידנעלב לּפענ-רעבליז ןיא

 .עטעלָאיֿפ גרעב יד ּפָא-ןעלקנוט

 בעװש םעניא ןקָארשעצ ךעלעגיײֿפ יו

 .רעטעלב יד םיוב ןוֿפ טניוו רעד טגָארט

 שער טימ ןַײרַא ץלָאטש טמיווש ףישנקלָאװ ַא

 יגרעביינש יד ןוֿפ ןֿפַאה םעניא

 ,סַאג ןוֿפ גנעל ףיוא סיוא ךיז טיצ ןטָאש ןַײז

 ןבַײרט רעניה יד טמענ ןוא טקערש

 .טנַאסעדטֿפול ַא סיוא-טגַײטש ףישנקלָאװ ןוֿפ

 .רעסעמ ַא ףיוא-טצילב ףרַאש ןוא קנַאלב

 ףמַאק םוצ טיירג -- ןלַארטש יד סיוא-לעטש !ןוז ,ייה

 .יירעסערג ,רעגנעל ץלַא טרעװ רעסעמ'ס

 טֿפול רעד ןיא ץילבֿפױא ןַא -- שטשיווס ַא ,ךָאֿפ ַא

 .טעליוקעג -- םוטש טלַאֿפ ןוז יד ןוא

 טולב ןיא טגיל ּפָאקנוז רעטקַאהעגּפָא רעד

 ,טרעלױקעגּפָארַא גרעב יד ןוֿפ

 סָאװ ,רעסעמ עבלעז סָאד טשינ סָאד זיא יצ

 ?רעדירב ענַײמ ןטכָאשעג טָאה

 -- זָאלרַאֿפכ גרעבטנוװָא יד טירט-לֿבָא טימ

 .רעדיוורעד רימ טייקנייש ןַײד זיא'ס

 1945 אטַאַאמלַא
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 ןוָאלרעּפ קחצי

 דרעפ-היוול א ףיוא-ןסע רימ

 "טבפעל עדליטַאמ} ךוב ןופ

 -בָאש ַא ןוֿפ םולח ַא טלייצרעד רימ טָאה דנַײרֿפ ַא רענַײמ
 םיא ךיז טָאה דרעֿפכָאש ַא זַא ,טמולחעג םיא ךיז טָאה סע :רעליּפש
 עדייב טגערֿפעגנָא םיא טָאה ןוא זָאנ ץיּפש רעד ףיוא טלעטשעגקעװַא
 .הצע ןַא ,גנוטער ַא טכוז ןוא סײװשטסגנַא ןיא טגיל רע ...ןגיוא
 -רַאֿפ רע זומ גיוא ןייא :ָאטשינ זיא לַאֿפ םעד ןיא הצע ןייק רעבָא
 ...עכלעוו -- טשינ טסייוו רע ןוא !ןריל

 ,טכַאלעג :רַאנ רענעי יװ ,ץיו םעד ןוֿפ טכַאלעג בָאה ךיא
 טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא ןעוו ,טכַאלעג :טרעהעג סע בָאה ךיא ןעוו
 רַאֿפ טלייצרעדרעביא סע בָאה ךיא ןעוו ,טכַאלעג ןוא :םעד ןיא
 ,טכַאלעג טשינ ןיוש ךיא בָאה טכַאנ עקיבלעז יד רעבָא .ערעדנַא
 .סײװשנטסגנַא ןיא ןגעלעג ןײלַא ןיוש ךיא ןיב טכַאנ עקיבלעז יד
 ,םולח וצ ןעמוקעג דרעֿפ ַא ךיוא זיא רימ ןרָאװ

 ,סנרעצליה ןייק ןעוועג טשינ זיא םולח ןַײמ ןוֿפ דרעֿפ סָאד ןוא
 רעדַאבַאכשַא ערַאד סָאד ןעוועג זיא סָאד .ּפָארַא טערבכָאש ןייק ןוֿפ
 טימ ןבָאה ןרָאיטקַא עּפורג ַא טימ ןעמַאוצ ךיא סָאװ ,לדרעֿפ-היוול
 ,ןסעגעגֿפױא קירוצ רָאי ןעצ ַא

 רעד ןעוו ,רעטניוו ?ןכעלײרֿפ, םעגעי ןיא ןעוועג זיא סָאד
 ןֿפױא -- רענייא טימ :טנעה עדייב טימ טעברַאעג טָאה תוומה-ךַאלמ
 ןֿפיט ןיא -- רעטייוצ רעד טימ ןוא טנָארֿפ ןשיטעװָאס-שטַײד
 ,דנַאלרעטניה ?ןקִיור;

 -םיטילּפ רעטסערג רעד ןעוועג זיא סע ּוװ ,עיזַא-לטימ רעביא
 עריא עימעדיּפע-סוֿפיט יד טָאה ,עּפָארײא ץנַאג טעמּכ ןוֿפ ףױלעגנָא
 רעטרעדנוה ךעלגעט טרָאד טָאה לטעטש סעדעי .טיירּפשעצ לגילֿפ
 ןוא עשישטַײד ,עשיווטיל ,עשילוּפ ,עשיסור רַאֿפ ןבָארגעג םירֿבק
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 "וקעג רעהַא ןענַײז עלַא יד .ןדִיי לייטנטסרעמ ,םיטילּפ עשינעמור

 םעד ייז זיא רַאֿפעג יד רעבָא .רַאֿפעג רעד ןוֿפ קידנֿפױלטנַא ,ןעמ

 ןעוועג םינּפ-לבקמ ייז -- עיזַא-לטימ ןטַײװ ןיא ןוא ןֿפָאלרַאֿפ געוו

 ,םירֿבק ענעֿפָא טימ

 רעקָאטסילַאיב עּפורט רעד טימ ןעמַאזוצ טלָאמעד בָאה ךיא

 -טּפיוה יד ,דַאבַאכשַא זיב טכיירגרעד רעטַאעט-רוטַאינימ רעשידִיי

 -געמ ןעוועג טשינ ןיוש זיא ןֿפױל רעטַײװ .עינעמקרוט ןוֿפ טָאטש

 שיטעמרעה יד ןיוש זיא דַאבַאכשַא ןוֿפ רעטעמָאליק קיסַײרד :ךעל

 יץענערג עשיסרעּפ-שיטעווָאס עטכַאװַאב גנערטש ןוא עטכַאמרַאֿפ

 ןרָאדירָאק יד ןיא .טלוֿפעגרעביא ןיוש ןענַײז רעלעטיּפש עלַא

 ַא ןיא רָאנ זַא ,ןבירשעג סָאד טייטש ּוװ .ןעמ טגיל דרע רעד ףיוא

 לסיב סָאד ףיונוצ ןעמ טבַײלק גָאט ןדעי ?ןברַאטש ןעמ זומ טעב

 יװ טלמַאזעגנָא תעל-תעמ םעד ןוֿפ ךשמב ךיז ןבָאה סָאװ ,םיתמ

 ןטכַארט טשינ וליֿפַא ןליוו עקידעבעל יד --- ןוא שיֿפ ענענַאטשעגּפָא

 ןיוש ןעק ןיילַא הֿבשחמ יד זיולב יװ טקנופ ,עימעדיּפע רעד ןגעוו

 .ןסעגרַאֿפ וצ ךיז טכוז ןעמ .ןליצַאב-סוֿפיט עמַאזיורג טימ ןקעטשנָא

 טשינ גנַאל ןיוש זיא ןטֿפעשעג-ןַײװ יד ןיא "ןּפָארט ןרעטיב , םעד

 .ןָאלָאקעדָא טקנירט ןעמ .טריּפסנערב טקנירט ןעמ .ןעמוקַאב וצ

 ןטימ .רָאנ סע טגירק ןעמ יבַא .סרעגרע סעּפע ךָאנ טקנירט ןעמ

 יד ןוֿפ רעטעלב ,זָארג טרעכיור רעמ .עקיבלעז סָאד -- ןרעכיור

 ,ץלַא ןוא ךעלטיר-םעזעב עטצינשעג ,ייט םענירג ,לעימכ ,רעמייב

 ןסע ןייק ןרָאװ .ךיז טרעכיור ןוא זדלַאה ןיא ןערב ַא רָאנ טיג סָאװ

 ,"ַאשּפַאל ּפוס, סענסָאּפ ַא ןביג : סעװָאלָאטס יד .ָאטשינ יװ ַײס זיא

 "יוש סע ןכלעוו ןיא ,רעסַאװ ענטומ רעלעט רענעכעלב ַא זיא סָאד

 דימּת זיא ץַאלּפקרַאמ סָאד .ןשקָאל עצרַאװש ַײרד .,ייווצ םורַא-ןעמ

 עקיצנייא יד ,ןקיטנַא ןוֿפ ייזומ ַא ןיא יװ ,רעביוז ןוא טרעקעגסיוא

 סָאד ,יָאלַאס עיָאקסדַאבַאכשַא; זיא ,ָאד טגירק ןעמ סָאװ ,ןקיטנַא

 ,עבלַאה .רעכעטער עצנַאג ָאד טגירק ןעמ .ךעטער ,טושּפ טניימ

 טי ==

 ,ןכיקסקלָאפ 1
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 םיוק ךיז ןענעק עכלעוו יד רַאֿפ ,ךעלצענעּפ עניד ץנַאג ןוא לטרעֿפ
 ..ןוֿפרעד םעט םעד ןכוזרַאֿפ וצ ןביולרעד

 זיא ,טלעג רעייז רַאֿפ ָאי ךָאנ ןגירק סרעגריב יד סָאװ ,סָאד
 זיא סע ביוא .ץנעט ןוא רעטַאעט ,ָאניק ,ןטרעצנָאק ןוא ןטַארעֿפער
 ,ןקיטֿפערק וצ ךיז סָאװ טימ ,קנַארטעג ןוא גרַאװנסע ןייק ָאטשינ
 ןעמ טרוּכישרַאֿפ ,גנולַײװרַאֿפ ןוא טסנוק טימ ךיז ןעמ טקיטֿפערק
 ...ץנעט טימ ךיז

 ,דלַאב ןוא םיתמ יד ןעמ טבַײלק .סַאגלָאטיּפש רעד ףיוא
 -רַאֿפ ןוא ,סרעטסעקרָאיזַאשזד ןשיור ,סַאג רעקידתונכש רעד ףיוא
 .ץנעט עקיטעּפמיא ןיא ןציווש ךעלרָאּפ עטרעמכַאי

 טשינ טגירק רעטַאעט-רוטַאינימ רעשידִיי רעקָאטסילַאיב רעד
 ,ָאניק ַא ןוֿפ עיַאֿפ ןיא רע טליּפש הרירב-ןיאב ,לַאז-רעטַאעט ןייק
 -רעטַאעט רעד ןוא ןטעלּפוק ןעגניז ןרָאיטקַא יד .ןסנַאעס יד ןשיװצ
 ,ץנַאט םוצ טליּפש רעטסעקרָא

 ןעמוק עכלעוו ,ךעלרָאּפ-רעצנעט עלַא טעמּכ ןיוש ןענעק רימ
 ןדעי ,ךיוא רימ ןענעקרעד עקַאט רַאֿפרעד .טכַאנ-ַײב-טכַאנ רעהַא
 לַאזצנַאט םעד ןוֿפ ךיוא --- ...טלעֿפ סע ךעלרָאּפ יד ןוֿפ רע ,טנװָא
 ,תונברק ענַײז ןסירעגסױרַא טיוט רעד טָאה

 ןטשרע ריא טָאה עפורט עשידִיי עטלגָאװרַאֿפ יד ךיוא ןוא

 ,ןרָאיטקַא עטסנעעזעגנָא עריא ןוֿפ םענייא ,ןבעגעג ןברק

 ןבָאה רימ זַא ,טרעטישרעד ױזַא זדנוא טָאה קילגמוא סָאד
 טיונ ןיא .רעדניק ענעֿפלָאהַאבמוא ,עניילק יװ ןרױלרַאֿפ עלַא ךיז
 רימ ןבָאה ,ךשוח-ירה יד רעטניה שזַא ,טײקטלגָאװרַאֿפ ןיא ןוא
 ַא יו ,עּפורט ַא יו ןעמַאװצ ךיז קידנטלַאה זַא ,טֿפָאהעג ץלַא ךָאנ
 רימ יוװ ,ַאזַא טײקצנַאג ַא יװ ,זַײרק רעקידהחּפשמ רענעסָאלשעג
 ךיז ןעמַאזוצ ןַײז הכוז ךָאנ רימ ןלעװ -- ןלױּפ ןוֿפ סױרַא ןענַײז
 טָא זיב ,ָאי ןקידנע ךיז טעװ המחלמ יד ןעוו ,םײהַא ןרעקוצמוא
 ןבָאה טציא -- טציא רעבָא .טֿפָאהעג ױזַא רימ ןבָאה קילגמוא םעד
 ךיז ,ןרָאװעג ןכָארבעצ זיא טײקצנַאג יד זַא ,טליֿפרעד עלַא רימ
 ןוא ןרױלרַאֿפ ןיוש זיא לרעּפ ןייא .לרעּפ לרינש ַא יװ ןסירעגרעביא
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 עלַא ןלָאז רימ זַא ,ןרעכיזרַאֿפ לָאז סָאװ ,ּפונק רעד ָאטשינ זיא סע

 רעמ ךיז לָאמ ןייק ףיוא ,ןייג ןרױלרַאֿפ ןוא ןטישעצ טשינ ךיז

 .ןעניֿפעג וצ טשינ

 טשינ ךיז ןעמ טָאה געט ענעי ןיא ּוװ ,דַאבַאכשַא ןטַײװ ןיא ןוא

 עּפורט רעשידִיי רעטלגָאװרַאֿפ רעד זיא ,תמ ןייק טימ טעינָאמערעצ

 ןטצעל םעד רֿבח םענעלַאֿפעג םעד ןבעגוצּפָא ןעגנַאגעג ןבעל ןיא

 ,םלוע-תיב ןשידִיי ןֿפױא ןַײז רֿבוק םיא :דוֿבּכ

 -גרױלרַאֿפ ןגעק ּפונק רעד ןַײז טלָאזעג סָאד טָאה רשֿפא ןוא

 ךָאנ רעטַײװ ףיוא זדנוא לָאז סָאװ ,טנעמעצ עלעסיב סָאד ?טייק

 ?ןטלַאהנעמַאזוצ רעטסעֿפ

 עּפורט יד טָאה סעקינלַאשטַאנ עקיטרָאד יד ןוֿפ ןגיוא יד ןיא

 -רעטניא ןעמוקעג ייז וצ זיא ןעמ ןעוו ,ךעלרעכעל ץנַאג ןעזעגסיוא

 רעבָא .היוול ַא ןענעדרָאנַײא ןוא תמ םעד ןבעגסױרַא ןגעוו ןרינעוו

 סע ןעמ טָאה ,ךַאמּפָא ןשיטעװָאס-שילױּפ ןוֿפ תוכז ןיא ,ןקַאילָאּפ יו

 ,טלעוּפעג

 ףיוא ןטֿפירשֿפױא ןוא ץנערקרעיורט טלעטשַאב ןבָאה רימ

 ןייק ףגירק וצ ןעוועג טשינ זיא ךַאז ןייא רעבָא .סעטנעל-רעיורט

 טָאה סע רעװ .ןיזנעב ןָא ןעייטש סָאטױא .תמ םעד ןריֿפ וצ ןגָאװ

 רַאֿפ ,העיסנ רעטמיטשַאב ַא רַאֿפ סע טלַאה ,ןיזנעב רעטיל ַא ָאי

 ןיוש טָאה עּפורט יד .ןובשח ַא ןבעגּפָא רעטעּפש זומ ןעמ רעכלעוו

 -סיוא ךָאד ןעמ טָאה ךעלדנע רעבָא .ןגָארט וצ ןורָא םעד ןסָאלשַאב

 ַא ןבעג לָא'מ זַא ,םינינע-טסנוק רַאֿפ טעטימָאק םַײב טלעוּפעג

 | ,ןגָאװ-ןוא-דרעֿפ

 ערַאד ַא ףגיוא יד רַאֿפ טציא ךָאנ רימ טייטש לדרעֿפ סָאד

 ןוֿפ ןּפיר עקידנצרַאטשסױרַא טימ ,ןעועג סָאד זיא עשטַאילק

 ןסירעצ ןעוועג רעטרע ליֿפ ןיא זיא סָאװ ,לעֿפ רענעכָארקעגסױא ןַא

 ךיא .ןגילֿפ תונחמ טערָאיעג ךיז ןבָאה ןדנּוװ עשירֿפ יד ףיוא ןוא

 טַאהעג רעבָא ,עדנילב ַא ןעוועג זיא עשטַאילק יד יצ ,טשינ סייוו

 רעַײהעגמוא עטצרַאטשעגסױרַא עדייב ףיוא סעמלעב עקיד יז טָאה

 יד ַײס ןרָאװ .ןגָאװ רעד ןעזעגסיוא טָאה רעסעב טשינ .ןגיוא עסיורג
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 -גיה ןריֿפוצסױרַא ףיוא טנידעג ןבָאה ןגָאװ רעד יײס ןוא עשטַאילק
 םעד .סרעטַאעט רעדַאבַאכשַא יד ןוֿפ טסימ סָאד טָאטש רעד רעט
 ןעמַאוצ םיא טָאה ןעמ .ןעזעגסױרַא טשינ ןעמ טָאה רעבָא ןגָאװ
 -רעטַאעט עצרַאװש טימ טליהעגמורַא ןורָא ןטעוועלבוחעגמוא ןטימ
 ,ץנערק טימ טריצַאב ןוא ןעגנַאהרָאֿפ

 -קרוט רעד ןוֿפ ןסַאגטּפױה יד ךרוד ןגיוצעג ךיז טָאה היוול יד
 ַא טליּפשעג טָאה רעטסעקרָא-רעטַאעט רעד .טָאטשטּפױה רעשינעמ
 סנטַײװװ רעד ןוֿפ ןבָאה סרענױװנַײא-טָאטש יד ןוא שרַאמרעיױרט
 ןשילרעטסיוא םעד ןטײלגַאב סָאװ ,עדמערֿפ לֿפַײה ןֿפױא טֿפַאגעג
 -קַא רעשיטעוװָאס ןייא ןייק רעבָא ,סנטַײװ רעד ןוֿפ טֿפַאגעג .ןורָא
 -יװַאב טשינ טָאה ,סרעטַאעט עשיטָאטש ףניֿפ יד ןוֿפ ,וליֿפַא רָאיט
 ןוא גוצרעיורט ןיא ןסילשוצנָא ךיז טריקיזיר טשינ רעדָא טקיל
 -רָאֿפ עקיצנייא יד .דוֿבּכ ןטצעל ןַײז עגעלָאק ןטלגָאװרַאֿפ ַא ןבעגּפָא
 ערַאד יד ןעוועג זיא טלעװ-רעטַאעט רעשיטעווָאס רעד ןוֿפ ןירעייטש
 רַאֿפ טעטימָאק רעד סָאװ ,ןגיוא עטעמלעבַאב יד טימ עשטַאילק
 סױרָאֿפ ןעגנַאגעג עקַאט זיא יז .טגרָאבעגסױא טָאה םיגינע-טסנוק
 עז טציא ךָאנ .ןורָא ןטימ ןגָאװ םעד קידנּפעלש ,גוצרעיורט םעד
 -רעיורט ןוֿפ ןעגנַאלק יד רעטנוא יו ,לדרעֿפטסימ סָאד טָא ךיא
 -טצָאלג ןוא סיֿפ ערַאד יד טימ ןקָארשעצ סע טרעטנָאלּפ שרַאמ
 ,ןגיוא עטצרַאטשעגסױרַא יד ןוֿפ סעמלעב ענטומ יד טימ סױרָאֿפ

 רעד .טלעטשעג הֿבצמ ַא רֿבק ןֿפױא רימ ןבָאה םישולש יד וצ
 ןצירקסיוא ןץזָאלעג הֿבצמ רעד ףיוא טָאה עּפורט רעד ןוֿפ טָאר
 ;ןצַאז ייווצ עקידנגלָאֿפ

 ןלַאֿפ ןרעטש ,ןעשזדנַאלב ןרעטש

 .רעטַײו ןרעדנַאו וא רעביא ךיד ןזָאל רימ

 .ןזָאלרַאֿפ םלוע-תיב םעד רימ ןבָאה ןעװעג יװ רעטנלע ןוא
 ןייא זיולב .ןגיוושעג ןוא ּפעק ענעקנוזעג טימ ןעגנַאגעג ןענַײז רימ
 רעניא רעדעי סָאװ ןגעװ ,סָאד טעּפילכעגסױרַא טָאה עסירטקַא
 ;טכַארטעג טָאה
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 עצנַאג יד .היול עכעלשטנעמ ַא טַאהעג שטָאנ טָאה רע --

 רעװ רעבָא .ור רעקיבייא ןַײז וצ טײלגַאב ךָאנ םיא טָאה עּפורט

 ,ץעמע ןַײז ךָאנ טעװ יצ ?געװ ןיא ןלַאֿפ ןלעװ רימ ּוװ ,טסייוו

 רעודנוא ּוװ ןסיװ ץעמע ךָאנ טעװ ?ןטיײלגַאב זדנוא לָאז'ס רעוו

 -- -- -- ?ןעמוקעגניהַא זיא ןייבעג

 :תילכּת ַאזַא ןרָאװעג ֿבורקב זיא עּפורט רעכַײרלָאצ רעד ןוֿפ

 ךיז .,ײמרַא סעסרעדנַא טימ ןעגנולעג זיא ןָאזרעּפ ייווצ

 טקישרַאֿפ ןוא טריטסערַא ןענַײז ייווצ .דנַאלסיױא ןייק ןסַײרוצסױרַא

 ןַא ןיא טריזיליבָאמ ןעמ טָאה ייווצ .ןרעב עסַײװ יד וצ ןרָאװעג

 ייא יד .ײמרַא רעטיור רעד ןיא -- םענייא ןוא ןָאילַאטַאב-טעברַא

 רעביא ןוא גנעל רעד רעביא ןטָאשעצ ךיז טָאה לייט ַא -- עקירעב

 לייט ַא ןוא טלעוו רעד ןוֿפ קלח-סקעז ןטיור םעד ןוֿפ טיירב רעד

 ,דַאבַאכשַא ןיא ןבילבעג ןקעטש זיא

 -טכַאלש יד ףיוא רעטסרעווש רעד ןעוועג זיא רעטניוו רענעי

 "רעטניה ןֿפיט ןיא רעטסכעלרעדיוש רעד ךיוא רעבָא ,רעדלעֿפ

 ףיוא טֿפרַאדַאב טשינ עימעדיּפע-סוֿפיט ןייק ןיוש טָאה ןעמ .דנַאל

 סוֿפיט םעד ןבָאה רעגנוה רעד ןוא ןטלעק יד .סיֿפ יד ןופ ןלַאֿפ וצ

 ןענַײז תומהב ןוא תויח ךיוא רָאנ ,ןשטנעמ רָאנ טשינ .,ןטיברַאֿפ

 ,םינינע'טסנוק רַאֿפ טעטימָאק ןוֿפ עשטַאילק יד ןוא .ןלַאֿפעג

 םַײב סיֿפ ערַאד עריא ןגיוצעגסיוא טָאה ,לדרעֿפ-היוול רעזדנוא

 | ,ןגָאװסטימ

 םעד ןוֿפ היול רעד וצ טלמַאזרַאֿפ ךיז רימ ןבָאה לָאמ סָאד

 עקַאט ןָאטעג "טכער ריא; עשטַאילק רעד טָאה ןעמ .לדרעֿפ-היוול

 ןבענ עקַאט ןוא םינינע-טסנוק רַאֿפ טעטימָאק ןוֿפ ףיוה ןֿפױא

 ןַײז רַאֿפ ןוא ןָאטעג סע טָאה רעדניש רעטינעג ַא ,ןגָאװטסימ םעד

 ןגעקרעד .סיֿפ ערַאד ריֿפ עלַא טימ ּפָאק םעד ןעמוקַאב טעברַא

 שיײלֿפ ָאליק ַא ןעמוקַאב וצ טכער סָאד טַאהעג ןרָאיטקַא עלַא ןבָאה

 ,רענייב טימ

 ןעגנודעג ךיז ןוא ןסעגרַאֿפ ץלַא רימ ןבָאה לָאשגָאװ רעד ַײב

 ןטימ עמַאס ןיא ,םייה רעד ןיא רעבָא .לדנייב-גָאלוצ ַא רעביא
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 רעד טכױטעגֿפױא טָאה ,שײלֿפ ערעגָאמ סָאד ןעַײק ןטסקַאמשעג
 ,ןגָאװטסימ םעד ןעזרעד ןבָאה רימ .ןגיוא ערעזדנוא רַאֿפ גוצרעיורט
 -ירעצ רעד טימ לדרעֿפ ערַאד סָאד ןוא ןורָא ןטלבוהעגמוא םעד
 -סױרַא ,סיֿפ יד טימ טרעּפמולעגמוא טרעטנָאלּפ סָאװ ,לעֿפ רענעס
 ןבָאה סױרַא רעלעט ןוֿפ .ןגיוא עטעמלעבַאב ייווצ יד קידנצרַאטש
 .טעגירדעג ןבָאה סיֿפ ערַאד יד ןוא טצרַאטשעג סעמלעב יד

 יב טּפַאכעג ךיז ןוא רעסעמ-לּפָאג ןֿפרָאװעגקעװַא ןבָאה רימ
 רענעמ יד .םירוסי ןיא טעשטרוקעג ךיז ןבָאה רימ .רעכַײב יד
 ןיא טרעדַײלשעג ךיז ןבָאה ןעױרֿפ יד ןוא טצכערקעג ןבָאה
 : ,סעמזַאּפס

 שײלֿפ רעגָאמ ןַײז ..!לדרעֿפ עטיוט סָאד ,סע לָאז ןבעל ...ןוא
 .תוחוּכ יד ַײב ןטלַאהעגֿפױא טַײצ לקיטש ַא זדנוא טָאה

 סקופ בייל-םייח

 טכַאנירדס ַא

 ,גרעב סנסוֿפוצ טכַאנ-רדס ַא

 .רעוַאטיַאלַא עטײנשרַאֿפ-סַײװ יד

 טגרעוו'ס יוװ ליֿפ ןוא ןיילַא ןיב ךיא

 .רעיורט רעד םורַא ךימ טרעמַאלק ןוא

 ,םייל ןוֿפ בוטש ןַײמ זיא ןֿפָא ןיוש

 .עטסערּפעגנַײרַא גרעב ןשיוצ ָאד

 ןייג ןלָאז סע ,ליוו ןוא טרַאװ ךיא

 .ָאד טסעג ענַײמ ןעמוק ןוא

 ,דיל-ֿבוט-םוי ןַײמ טניו רעד טגניז סע

 .רעיורט ןֿפיט ןיא טימ סע םורב ךיא

 ,ךיי ַא --- ןײלַא גרעב ןשיווצ ָאד

 ,ןוהילא -- ןטייוצ םעד טרַאװ ךיא
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 ,ןייר רעבליז יװ ,רָאלק למיה ןוֿפ

 ,לסיש-רדס ַא יװ ,הנֿבל ףיוא-טייג

 ,טיג ץעמע זַא ,רימ ךיז טכַאד סע

 .ןָא-סיג ַא סוּכ ןַײמ וט ךיא לענש ןוא

 ,סוּכ ןַײמ זיא סע ןַײװ ןוֿפ טשינ רָאנ

 יזיא טֿפירטעג ןַײרַא ץרַאה ןוֿפ טולב ןַײמ

 תוא רעַײנ ַא ,ליוו ןוא טרַאװ ךיא

 ןָאט ףור ַא רימ וצ גרעב יד ןוֿפ לָאז

 ןייוו ךיא ליטש ןוא סוּכ םעד בייה ךיא

 -- ךוֿפש :רעטיצ'כ .ןוגינ סנטַאט םעד

 ,ןַײװ ןַײמ טּפוז ץעמע יװ ,ליֿפ ןוא

 ,ךיור ןעיולב ןוֿפ סױרַא-טייג רע

 ,םורַא-טמענ ןוא ןַײא ךימ טליה סָאװ

 -- רימ שיט ַײס ,טעב ַײס ,זיא סָאװ ,שטירּפ ןַײמ

 טמורב ןוא ןילַא בוטש יד טגניז'ס ןוא

 .י.רמשמ ןטצעל ןיא -- ךוֿפש ןוֿפ דיל סָאד

 ,דוס ןכיילב ןיא סיוא:-טייג טכַאנ יד

 ןבעווש וצ גָאט רעד טמוק סע טניוו טימ

 : סטָאג -- ןכייצ םעד רימ ןיא ליֿפ ךיא

 !ןבעל טסעװ ,קלָאֿפ ןַײמ --- ! ייח ךימדב
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 קילַאקַאז .ד

 "םערוטש ןיא; ךוב ןופ

 לכַײט ןצרַאװש םַײב רענַאל רעד

 סע .עדעװַאקנע ןוֿפ טקנוּפרעגַאל ַא -- לכַײט ץרַאװש ַא ַײב

 סָאװ ,לעיַאשזַאװ לֿפרעד ןוֿפ רעטעמָאליק קיצרעֿפ ַא ֿבורק זיא

 ןרעגַאל גנילדנעצ ַא ןוֿפ עלַארטנעצ יד ןוא רעגַאל ַא ךיוא זיא

 ןצרַאװש םַײב רעגַאל םוצ געוו רעד .לָאּפ-ןוֿפצ ןוֿפ טנגעג רעד ןיא

 ןענַײז ןגַײװצ יד .רעמייב עקידרקע דלַאװ ַא ךרוד טריֿפ לכַײט

 ,למיש טימ ןסקָאװַאב ןוא סבעוניּפש טימ טבעוװרַאֿפ

 ץענ רעטכידעג ַא טימ טמױצעגמורַא זיא ענָאז-רעגַאל יד

 -רַאֿפ ןוא טכַײלגעגסױא דרע יד זיא ענָאז רעד םורַא .טָארדלכעטש

 ןרעװ טלעטשעג טעוו'ס ןעוו ,ןעזנָא ךיז לָאז סע ידּכ ,טעװענָארב

 ַא ןוא רעיוט ןטיירב ַא :רעגַאל רעד טָאה ןרעיוט ייווצ .טָארט ַא

 ןקע ריֿפ עלַא ןיא .לביטש-ענרושזיד םעד ןבענ סָאװ ,לריט ןיילק

 עטנֿפָאװַאב ךַאו ןטלַאה סע ּוו ,: סעקשיוו ןעייטש ענָאז רעד ןוֿפ

 ןרָאטקעלֿפער טימ ןטכױלַאב ענָאז יד זיא טכַאנ ַײב ,ןטסידעװַאקנע

 ,סעקשיוו יד ןוֿפ

 עטּפשמרַאֿפ -- סרעזעניכ טױבעגֿפױא ןבָאה טקנוּפרעגַאל םעד

 ןעוועג ייז ןענַײז גנילדנעצ עכעלטע .עגרָאטַאק עקיבייא ףיוא

 טכיוהעג ןיוש טָאה טֿפול רעד ןיא ןעוו ,רעהַא טגנערבעגּפָארַא

 ,טניוו-ןוֿפצ רעד

 -נָאק רעד טָאה -- ..!טבעל ןוא טעברַא ,טיוב ָאד !טָאװ -

 .קעוַא ןוא טזָאלעגרעביא ייז ,טגָאזעג יָאװ

 .לעיַאשזַאװ עלַארטנעצ יד טלעטשעגוצ טָאה עיצַאזיוװָארּפַא יד

 ןיא געו רענַעטָארטעגסיױא ןייק ןעוועג טֵׁשיִנ ךָאנ זיא סע תמחמ

 ,ךעלמערוט 1
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 ןיוש .רעלוגער ןעװעג טשינ ןטקודָארּפ ןריֿפוצ סָאד זיא ,דלַאװ

 ןענַײז ןעיינש .ןרױרֿפעג לכַײט סָאד טָאה טַאנָאמ-רעבמעטּפעס ןיא

 ןעמוקעגמוא זיא רעזעניכ לייט ַא .ךייה יד רעטעמ ַא ןלַאֿפעגנָא

 ,טלעק ןוא רעגנוה ןוֿפ

 דלַאװ ןיא געו רעד .טילבעצ טקנוּפרעגַאל רעד זיא טנַײה

 ענָאז רעד ןיא .רענעטָארטעגסױא ןַא זיא רעהַא לעיַאשזַאװ ןוֿפ

 ןעלוָאט ייז וצ עטּפַאלקעגוצ טימ רעצעלק הרוש ַא ןיא ןעייטש

 רעד -- טעברַא סע רעווק :ןעגנוזָאל ,ןטֿפירשֿפױא ייז ףיוא ןוא

 ןַאלּפ םעד ןריֿפסױא ןיא סױרַאֿפ ןענַאּפש סעצווָאנַאכַאטס ."טסע

 *.םעטסיסיװָאנַאכַאטס רעד ףיוא ךיז טסעמרַאֿפ,

* 

 ןעמוקעגנָא סָאװ רָאנ ןענַײז סעצנעשזעיב יד .טנװָא רעטוג

 קינלַאשטַאנ רעד .טנֿפעעג ייז רַאֿפ ךיז טָאה רעיוט עטיירב סָאד

 ,טסירגַאב ייז טָאה ןיילַא

 !םירֿבח ,עטיװטסַארדז --

 טשינ ךיז ןָאק רע .ייר רעטשרעטניה רעד ןיא טייטש קעלַא

 .סָאּפמַאל ןטיור ןטימ לטיה ןַײז טעז רע .קינלַאשטַאנ ןיא ןקוקנַײא

 ,םיטש עכייוו ַא -- םיטש ןַײז טרעה רע

 טימ ןסור זילב ןעוועג רעגַאל ןיא ןענַײז טציא זיב --

 ףיוא-םענ ךיא יװ לָאמ עטשרע סָאד זיא'ס .? ןקָארס עקירָאיגנַאל

 טעװ רעדעי .קירעגנוה זיא ןעמ זַא ,ײטשרַאֿפ ךיא .טסעג עכלעזַא

 .טיורב םַארג 200 רעגַאל ןוֿפ ?"קָארַאל, ןיא ןֿפױק ךיז ןענָאק

 ןףקישרעביא ייז טעװ ןעמ ןוא ווירב ןבַײרש ןענָאק טעװ ןעמ

 "-עביולרעד רעד ןגעו טרעהרעד טָאה סעצנעשזעיב הנחמ יד

 גָארט ַא ךיז טעּפמיא טימ עסַאמ יד טָאה ,ווירב ןבַײרש וצ שינ

 ןַײרַא ןקַארַאב יד ןיא ןָאטעג

 ,לבלעועג * -- ,(עמרוט ןיא ןציז וצ גנאל יװ) ןימרעט ?
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 ,טשינ ךיז טנֿפע סע רעבָא ,רעטצנעֿפ ַא טָאה 4 קַארַאב רעד
 ןעמוג ןיא טסַײר עיצקעֿפנעזיד ןוֿפ חיר רעד .טּפַאלקרַאֿפ זיא'ס
 ןענַײז טנעוו יד .רעטערב עטעוועלבוהעג טשינ ןוֿפ סערַאנ עטלּפָאד
 ןַארַאֿפ זיא ענָאז רעד ןיא .ןצנַאװ עטשטעווקעצ ןוֿפ טקעלֿפרַאֿפ

 וצ רעסַאװ קידעכָאק ןעמענ ןָאק רעדעי ןוא +"עקליטַאיּפיק, ַא

 ,םיווטסוא ןוֿפ ָאד ךָאנ זיא רעקוצ .ןעקנירט

 -טרַאה יד טשינ טליֿפ רע רעבָא ,ערַאנ רעד ףיוא טגיל קעלַא

 עלעגייב סָאד .טציא טור רע ןוא טּפעשרעד ,דימ זיא רע .טייק

 רע טלַאה ,ווירב ַא ןבַײרש וצ ןגירקעג טָאה רע סָאװ ,ריּפַאּפ

 רע לָאז סָאװ ,טרעלק רע .טשינ טֿפָאלש רע .טסורב רעד ףיוא

 רעד -- ריּפַאּפ ןֿפױא ןעגנערב טשינ רע ןָאק תמא םעד :ןבַײרש

 ,רעגַאל ןגעו ןבַײרש רע לָאז .ןזָאלכרוד טשינ סע טעוװ רָאזנעצ

 רע זַא ןבַײרש רע לָאז .ןזָאלכרוד טשינ סע לָארטנָאק יד טעװ

 -רַאֿפ ,שֿפנ-תמגע ןבָאה טעוװ ַאלעכַאר ?דלַאװ ןיא ןטעברַא טעוו

 ןבַײרש טעװ רע -- טסילשַאב רע .רעטיב זיא םיא זַא ,ןייטש

 טעװ רע .ןעמונעגֿפױא םיא טָאה קינלַאשטַאנ רעד קיצרַאה יו

 ,רקיע רעד ?לוש ןיא דניק סָאד טייג יצ .טוט יז סָאװ ,ןגערֿפ

 -רעד ץלַא ןיוש טעוװ סערדַא רעד .סערדַא ןַײז ןבָאה טעװ יז זַא
 ,ןלייצ

 טשינ ךָאנ ור גָאט ַא סעצנעשזעיב יד טיג קינלַאשטַאנ רעד
 ןטימ ןענַאטשעגֿפױא ייז ןענַײז ךָאד .טעברַא רעד וצ ןייג ןגרָאמ
 ןרָאװעג לוֿפ ייז טימ זיא ףױה רעד .ןוז רעד ןוֿפ ןײטשֿפױא
 טעװ קַארַאב רעדעי .קַארַאב ןקידתונכש ןיא ןַײרַא-טייג קעלַא
 עדַאגירב רעד ןוֿפ ןײגקעװַא ןכָאנ -* ינלַאװעינד ַא ,שמש ַא ןבָאה
 זיא'ס ,קַארַאב םעד ןעמיור ינלַאװעינד רעד טעװ ,טעברַא רעד וצ
 יד .רעטעװ ןדעי ןיא טעברַא קינרעגַאל רעד .? עקלישוס ַא ָאד
 רעד ןיא ינלַאװעינד םעד קעװַא ייז רע טיג ,סַאנ ןרעו םידגב

 .רעמַאקיןקורט * -- .,רעטכעװ * -- .רעסַאװ סייה ןעמענ וצ קַארַאב *
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 -עינד רעד טגנערב ןײטשֿפױא םוצ .ןענעקירטוצסיוא עקלישוס

 .םידגב יד קירוצ עקלישוס רעד ןוֿפ ינלַאװ

 יד .רעגַאל:טעברַא ןַא ,' "לַאװָאּפ סעל; ַא זיא רעגַאל רעד

 -ייב עטעינכָאסעגסיױא ןדַײנש -- דלַאװ ןיא ןטעברַא עטריטסערַא

 ץליהעג סָאד .דלַאװ ןוֿפ ץליהעג'ס סױרַא-ןריֿפ ןטנַאטסערַא .רעמ

 ןטימ טמיוש'ס ןוא ןַײרַא לכַײט ןיא טרעדַײלשעגנַײרַא טרעוו

 ,עזַאב-קַאטרַאט ַא וצ םָארטשרעסַאװ

 -נַײא ןענַײז סעקינרעגַאל יד .גָאטסטעברַא רעד זיא העש ףלע

 ,טעברַא ערעווש :עירָאגעטַאק רעד ךָאנ סעדַאגירב ןיא טלייטעג

 יד ןדַײנש סָאד טרעהעג טעברַא רערעוװש וצ ,טעברַא עטכַײל

 רעד וצ ;ןענישַאמטסַאל ףיוא רעצעלק יד ןעװעזורגֿפױרַא ,רעמייב

 ,ןטנוב ןיא רעצעלק ןגיילנַײא'ס -- טרעהעג עירָאגעטַאק רעטייווצ

 יד ןענערב .רעמייב עטגילעגמוא יד ןוֿפ ןגַײװצ יד ןקַאהּפָא

 וצ .טרָא ןעמענרַאֿפ ןוא דלַאװ ןיא ןגיל סָאװ ,ןגַײװצ סעּפוק

 ,רעסַאװ ןיא רעצעלק ןּפוטש סָאד ךיוא טרעהעג טעברַא רעטכַײל

 5"סערָאטַאזע ןייק ןכַאמ טשינ ךיז לָאז סע ידּכ

 :תעל-תעמ ןצנַאג םעד רעהֿפױא ןָא טעברַא רעגַאל ןוֿפ ךיק יד

 ףיוא ןסע סָאד ןטיירגוצוצ ןָא ןיוש ןעמ טבייה ?ןישזוא ןכָאנ

 ,ןגרָאמ

 ,רעטקָאד רעד .גנולײטּפָא-רַאטינַאס ַא ָאד זיא ענָאז רעד ןיא
 לָאמ ַא ןָאטעג םייה ןַײז ןיא רע טָאה סעּפע -- :?'"ַאק-עז; ַא

 טעברַא רע ןוא לזמ סָאד טניד םיא ...הֿבוט עשיניצידעמ ַא ןצעמע

 שיטנַאדעּפ דימּת רע טָאה ּפָאק ןדנָאלב ןַײז .דלַאװ ןיא טשינ

 יז רעבָא ,רעגַאל םעד ןיא םיריוטקָאד ךָאנ ןַארַאֿפ .טמעקרַאֿפ

 .רעצעלק יד דלַאװ ןיא ןדַײנש

 יד ןעוו ,ןעהעש-טנווָא יד ןיא ןֿפָא זיא גנוליײטּפָא-רַאטינַאס יד

 רעטקָאד רעד .טעברַא רעד ןוֿפ קירוצ ָאד ןיוש ןענַײז סעדַאגירכ

 דַאל 1 -- .,טױרבטנװָא ? -- .גנוּפָאטשרַאפ * -- .רעמייב ןעקַאהסיוא וצ

 ,טנַאטסערַא-רֶעג
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 .טעברַא רעד וצ ןייג ןגרָאמ ןָאק רעקנַארק רעד יצ ,טסעֿפ-טלעטש
 ,ץיה -- טרידיצעד סע

 -רַא ָאד ךיוא .עיצַארטסינימדַא יד זיא קַארַאב רערעדנוזַאב ַא
 ןענַײז ךָאד ןרָאי עגנַאל ףיוא עטּפשמרַאֿפ ,"ַאק-עז; זיולב ןטעב
 11 "שינַאטיּפ ערעסעב ַא ןבָאה יײז .רעגַאל ןוֿפ עטילע יד ייז
 ןטעברַא עיצַארטסינימדַא רעד ןיא .עמרָאנ ןוֿפ קיגנעהּפָאמוא
 ,12"סרעמענּפָא-עקדָאװס, ,"סעקיווָאנַאלּפ, ,?יקישטשוװָארימרָאנ;

 ןיא ןעמוק ,ענָאז רעד ןיא קירוצ ןענַײז סעדַאגירב יד .טנוװָא
 -ַאב םעד סיוא-ןבַײרש ןוא ,?סעקינטַאסעיד; ,ןרידַאגירב יד ָארויב
 קישטשװָארימרָאנ םעד רעביא סָאד ןביג ייז .טעברַא גָאט ןוֿפ טכיר
 ,לסעק עירָאגעטַאק יד טקיטעטשַאב רע ןוא

 זיא ֿבוט-םש ַא; .עקרַאמ רעייז ןיוש ןבָאה ?סעצווָאנַאכַאטס; יד
 ,."בוט ןמש יו רעסעב

* 

 -ןיא םיטילּפ הנחמ יד זיא גָאט ןעַײרֿפ ןטשרע םעד ןיא ךָאנ
 ףיוא טעברַא רעד וצ טיירגעגוצ ,סעדַאגירב ןיא ןרָאװעג טלייטעג
 -עידע ַא ,רידַאגירב ַא טמיטשַאב זיא עדַאגירב רעדעי וצ .ןגרָאמ
 ןטסעמסיוא טעװ רע .טעברַא רעד טימ ןריֿפנָא טעװ סָאװ ,?קינטַאס
 -טסעֿפ ,ןרָאװעג טעברַאַאב עדַאגירב רעד ךרוד זיא סָאװ ,חטש םעד
 .טכַאמעג טָאה רעדעי סָאװ ,עמרָאנ רעד ןוֿפ רעטנעצָארּפ יד ןלעטש
 ,עמרָאנ ןייק ןטכילֿפרַאֿפ טשינ לַײװרעד ךָאנ טעװ םיטילּפ יד רַאֿפ
 ,לסעק ןט2 םעד ןגירק ןלעוװ ייז

 ,סעקינרעגַאל יד רַאֿפ ָאד ןענַײז ןעלסעק סעירָאגעטַאק עכעלטע
 ,עמרָאנ טֿפלעה ַא זיולב ןכַאמ סָאװ יד רַאֿפ -- לסעק רעטשרע

 ףױא םענייא ,ןענָאלַאט ייווצ ,ָאליק רעבלַאה ַא :טיורב עקַײּפ יד
 עקיבלעז יד -- גָאטימ ףיוא ;רעטעלבטיױרק ןוֿפ ּפוז ַא -- קיטשירֿפ
 יד -- עמרָאנ לטרעֿפַײרד ןכַאמ סָאװ יד -- לסעק רעטייווצ ;ּפוז

 ,סרעלטכירַאב ,סרערינַאלּפ ,סרעטסעמיעמרָאנ +* -- .גנורעגרעד *?
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 ןיוש טגיל ּפוז רעד ןיא -- ןענָאלַאט ייווצ ;םַארג 700 :טיורב עקַײֿפ

 ענסָאּפ לֿפעל ַא -- עלעסיש ןרעדנוזַאב ַא ןיא ןוא ,לֿפָאטרַאק ַא ָאי

 900 .טיורב עקַײּפ יד .ץעיוװָאנַאכַאטס םעד -- לסעק רעטירד ;עשַאק

 ,עשַאק לֿפעל רָאּפ עשּפיה ַא ,ּפוז עטכידעג ַא קיטשירֿפ ףיוא :םַארג

 ,גָאטימ ףיוא עלעקלוב ַא ;גיילוצ ַא טימ שיײלֿפ ןוֿפ טעלטָאק ַא

 רעד :לסעקֿפָארטש רעד זיא לסעק עירָאגעטַאק ערעדנוזַאב ַא

 ;טיורב עקַײּפ יד .עמרָאנ טֿפלעה ַא וליֿפַא טכַאמעג טשינ טָאה סָאװ

 ַאֹּפפ לסיב ַא -- קיטשירֿפ ףיוא :ןָאלַאט ןייא רָאנ ןוא םַארג 0

 ,15 "שקוועל

 רערעדנוזַאב ַא -- גנולײטּפָא-רַאטינַאס ןוא עװטסלַאשטַאנ רַאֿפ

 | .טעז רעד וצ ןסע :לסעק

 רעד ןַײא-טלעטש טעברַא רעד וצ סעדַאגירב יד ןלייטוצ סָאד

 ַא טָאה ,רעקיסקּוװלטימ ,רעדנָאלב ַא ,ַאידָאלָאװ 14 ?קישטדַאירַאנ;

 ןוא טגעלֿפעג יװ ,דנור זיא םינּפ ןַײז ןוא ןייצ עסַײװ ליומ לוֿפ

 .ןבעל ץנַאג ןַײז רעגַאל ןיא ןַײז וצ טּפשמרַאֿפ זיא רע .טרישזַאסַאמ

 רערעווש ןוֿפ קיגרעגַאל ַא רעבירַא רע טריֿפ די-תנּתמ םענַײֿפ ַא רַאֿפ

 .רעטכַײל וצ טעברַא

 -ַאב יד רעביא טנַאדנעמָאק רעד זיא קישטדַאירַאנ םעד ךָאנ

 -ַאק רעכעלגנעלסנבעל ףיוא רעטּפשמרַאֿפ ַא זיא רע ךיוא .ןקַאר

 ןדייר ןגיוא ענירג ןוא ןקַאב עקיכָאנק ענַײז ,דרָאמ רַאֿפ -- עגרָאט

 ,גנערטש ,טרַאה

 ןייק ָאטשינ .טכַאמרַאֿפ סע זיא -- *קָארַאל; ַא ענָאז רעד ןיא

 רַאֿפ ןענָאלַאט יד ןוא טיורב סָאד ןבעגסױרַא םוצ זיולב ןֿפָא .הרוחס

 .סעדַאגירב יד

 -- טרָאד .ןסור סעקינרעגַאל יד ןעמענרַאֿפ קַארַאב ןייא רָאנ

 רעד .סעקינטַאסעיד ,ןרידַאגירב יד ,סעצווָאנַאכַאטס עדַאגירב יד

 ַא ןֿפױק וצ ןעמ טגירק םיא ַײב .רעקידעקניה ַא -- ינלַאװעינד

 טי יי

 .סרעלײטרַאפ-טעברַא 1? -- .סטכעקעג
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 ןָאלַאט ַאזַא ןֿפױק ןליוו סָאװ יד .ץעיוװָאנַאכַאטס ַא ןוֿפ ןָאלַאט
 ןוא סָאד טעז רע ."עקלישוס; רעד ןבענ לקירב םַײב ּפָא"ןטרַאװ
 ,הרוחס יד ןיוש טֿפַאשרַאֿפ רע

 גנַאגנַײרַא ןרַאֿפ ץָאלק ַא -- סנסוֿפוצ ,לקירב ןֿפױא קעלַא טציז
 ןייא טייג ,רעקידעקניה רעד ,ינלַאװעינד רעד .עקלישוס רעד ןיא
 ןוא קילב ןטימ םיא טסעמ ,ץָאלק םעד טקוקַאב ןוא ַײברַאֿפ לָאמ
 ץָאלק םעד ןעיצוצוצ ןעגנערטשנָא ךיז טוג ןזומ, :ךיז וצ טדער רע
 קעלַא .קעװַא-טייג ןוא לָאמ ַא ךָאנ םיא טקוקַאב רע ."קַארַאב םוצ
 םעד ַײברַאֿפ רעדיוו טקניה ינלַאװעינד רעד .ןָאלַאט ַא ףיוא טרַאװ
 ןיזנריה יד ?ןגָארט רעדָא ןּפעלש; :ךיז וצ רעדיוו טדער ןוא ץָאלק
 ףרַאד ןוויוא םעד ןצייה ןוא ץלָאה ןייק טגנערבעג טשינ טנַײה ןבָאה
 ,ײלסקַא ןֿפױא ןעמענ וצ אׂשמ ַאזַא רעווש וצ ,ןעמ

 ,וצ-טנווָא וצ ןבָאה רע טעװ ןָאלַאט ַא

 ,עקלישוס רעד ןוֿפ לקירב ןֿפױא רעדיװ טציז קעלַא .טנוװָא
 ךָאנ טימ טייג ,רעקידעקניה רעד ,ינלַאװעינד רעד .טגיל ץָאלק רעד
 רעד רוגיֿפ-עקילַאק ַא סעּפע .ץנַאטסיד ַא ןיא ךיז ןטלַאה ייז .םענייא
 ףיוא ּפָא-טערט ןוא ץָאלק םעד ןָא-טריר ,ןָא ךיז טגייב רע .רעטייווצ
 טָאה רע .ץָאלק םעד סיוטש ַא טוט ינלַאװעינד רעד .ןַאּפש רָאּפ ַא
 -טּפַאכ ,ןָא ךיז טגייב טלַאטשעג-קילרַאק סָאד .טרָא ןוֿפ טרירעג םיא
 ךיז טגייל ,םיוב ןוֿפ ץיּפש רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ץָאלק קע םעד ןָא
 רעקידעקניה רעד ןָא-טּפַאכ קע ןטייוצ םעד ,לסקַא ןֿפױא םיא
 -עגיקילרַאק םוצ רע טֿפור ,זָאנ רעד ךרוד קידנזָאלב ,ינלַאװעינד
 :ןייג וצ טלַאטש

 !יירטסיב ---

 ַא יװ ןגָאלשעגּפָא ץכערק ַא ןוֿפ ָאכע ןַא טָאה טֿפול רעד ןיא
 ,טנווַײל ַא ןיא סירטלַאװעג
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 סקוֿפ בייל-םייח

 1942 ןיא טעבעג

 ,ףוס-ןיא ןוֿפ ,שינרעטצניֿפ רעטשרע ןוֿפ טָאג

 ףָאש יד יו ,קלָאֿפ ןַײמ .ךימ רעהרעד

 ףָאלש ןקידמולח ןיא טייג

 !ריד וצ

 רירַאב
 ,ןוז יד ןטָאש ןטסדנימ ןַײד טימ

 םורַא-ןוא-םורַא ךשוח ןצײלֿפ לָאז ןוא

 !םוטש ןוא טוט ץלַא לָאז ןַײז ןוא

 ,טירט יד רעטנוא ןוֿפ דרע יד קעװַא-סַײר

 ידי ַא ןוֿפ טציא ןבעל סָאד ךיז טסַײר'ס יו

 ,רענייק טציא סע ףרַאד סע .טכיל סָאד וצ-קעד

 ,רָאנ ןײלַא רעדיוו ַײז .ןעועג טסיב וד

 ןענייועג ענַײד ןוא

 .ײרעטצניֿפ רעד ןיא ךָאד ןעז וטסנעק

 ןרָאק לחר

 עקטיביק ןיא

 ןוז רעד רעטנענ ךס ַא ,רעטנענ ָאד ןיב'כ

 -- םייה ןַײמ ןיא רעדייא
 רעִירֿפ העש ףעניֿפ טימ טכַאנ יד ךיוא טמוק'ס רָאנ

 ,םייל ןוֿפ עקטיביק רעד ןיא



 17 רעמאה ןוא פרעס רעטנוא טכעגק

 ,ךעלבַײש עטעטַאלעג ,עלָאמש ךרוד

 ,ןרָאה-הנֿבל םעד ךרוד ענעסירעגֿפױא

 ,טסָארֿפ רעקידרעבמעוװָאנ ןַײרַא ךיז טדַײנש

 ןרָאד רעֿפרַאש ,רעסַײװ יו

 סמעטָא עכעלשטנעמ טימ טמערַאװעצ
 טנעה עטעקַאנ יד ןערָאּפ סע
 ,טסימ ןשייק טימ
 רעיורט ןוא רקֿפה טימ
 ,דמעה ןָא ,קעדוצ ןָא ןשטנעמ ןוֿפ

 ,לָאּפ רענעמייל רעד זיא טלַאק ןוא טכַײֿפ ןוא

 סנוושח עלַא ,עלַא ןטלָאוװ'ס יו

 לָאמַא ןוא טנַײה ןוֿפ

 טײקמַאזנייא רעייז

 ,טנייועגנַײרַא םיא ןיא

 ןַײרַא ךעלעמַאּפ סקַאװ'כ יװ ,ליֿפ'כ ןוא

 ,דרע רעטעקַאנ ,רעיור רעד ןיא

 ,שיט יא ,טעב יא רימ זיא סָאװ

 ,ףוג ןצנַאג ןַײמ טימ

 ,ילג ןדעיֵא טימ

 ,טולב ןוא ןוורענ ,ןרעדָא טימ

 ,ץרַאה ןַײמ ןוא

 לרעק ענלשנַײוװ ַא יװ

 טימ רעד ןיא ןַײא ךיז טלצרָאװ

 ךיז טסקַאװעצ ןוא טסקַאװ ןוא
 -- םיורט ןדליוו ַא טימ

 ,ןגרָאמירֿפ רשֿפא ןוא
 ,טיוט ןגיל לעוװ'כ ןעוו

 ,טרַאטשרַאֿפ ,ןרױרֿפרַאֿפ
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 ,רימ רעביא ןעילבעצ ךיז סע טעװ

 םייל ןוֿפ עקטיביק רעד ןיא

 םיוב םענלשנַײװ ַא ןוֿפ סנ ןטימ

 ,םייה ןַײמ ןוֿפ גנילירֿפ טימ

 1941 אנַאגרעפ

 ןץיטשניבור ףסוי

 ךָאנ ָאטינ זיא סָאװ ,טרָאװ סָאד

 "ףנַאלסור תליגמ, ךוב ןופ

 .ערַאנ ַא ףױא יװ ,ליד ןֿפױא ךיא גיל רעטערב עטרַאה ףיוא

 ,דנַאנַא ךָאנ ,רעהֿפױא ןָא ,טייג ןגער ַא .טכַאנ רַאֿפ זיא סע

 .טערַאמכרַאֿפ ,קירעדינ טגנעה לרעטצנעֿפ םעד ןיא למיה רעד

 ,טנַאװ רעד ףיוא טלּפַאצ ,ךיז טגיוו ןטָאש ַא ,טצנַאט ןטָאש ַא

 ,ןעניֿפעג ךימ רע לי סָאד :סיוא ךיז טכַאד רימ .טייג ןגער ַא

 .ליד םעד ףױא ָאד גיל ןטלַאהַאב ךיא ןוא ךימ רע טכוז סָאד

 יעגיד רעגניֿפ-ןּפָארט טימ ,ביוש ןיא טּפַאלק רע ,ךַאד ןיא טּפַאלק רע

 ,ליטש ךיז רע טעֿבנג טָא ,ריט רעד ןיא טקיטניװעצ טּפַאלק רע

 ,םעטיר ַא טשיורעצ-םוטש טגניז רימ ןיא ףיט יװ ,רעה ןוא גיל ךיא

 .גנַאזעג ןייק טשינ ,דיל ןייק טשינ ,ןוגינ ןייק טשינ ךָאנ זיא סָאװ

 םיא טירטורמוא טימ ךָאנ:-טֿפױל טילגעצ טולב ןַײמ יו ,רָאנ ליֿפ ךיא

 ,קנַאדעג ןַײמ ןוֿפ טכַאנ ןיא ּפָא סָאכע עסַײװ טימ טכליה ןוא

 רע טרעה לּפענ ַא ךרוד יװ ,טכַאװ למירד ןיא קנַאדעג ןַײמ ןוא

 .דנילב ,סנטכענ עלַא ךרוד ,טָארט ןדעי ןַײמ ,גנַאגורמוא ןַײמ

 ,רעטרעו עטרעהעג-טשינ טימ טבַײרשרַאֿפ ןוא ייז ןַײא-טרזח רע

 ,טניוו ןיא טציא טרעטַאלֿפעצ םורַא ,ןַײז ןעק ,ךיז ןגָארט סָאװ



 19 רעמַאה ןוא פרעס רעטנוא טכענק

 ,סנטכענ ענַײמ עלַא ןוֿפ טַײװ ןיוש ןיב ךיא ,סיוא ךיז טכַאד רימ

 ,דייר סנדמערֿפ ַא וצ יװ ןיײלַא ךיז וצ ןַײא ךיז רעה ךיא

 ץלַא טימ ץלַא טוװרּפ ,טרעה טלּפענרַאֿפ קנַאדעג ןַײמ רָאנ

 ןטכעלֿפרַאֿפ

 ,דײשַאב ַא ןוא טסיירט ַא רימ רַאֿפ טכוז ןוא געט ןוֿפ גנַאג זיא

 ןגער ןוֿפ טקַאט םעד וצ יװ ,רעה ןוא ליד ןֿפױא ךיא גיל זיא

 טרָאװ ַא טנַאעג טשינ ךָאנ טזַײרקעצ טולב ןַײמ ןיא ץעגרע טשיור

 ןגעקטנַא טכירעגמוא רימ לָאמ ַא דיל ןיא ףרַאד ןעמוק סָאװ

 וטרָאד רעבָא ןיוש טגניז סע -- ָאטשינ זיא סע שטָאכ ,סע ליֿפ ךיא

 ןָאסידע י

 "דנַאלסור-טעיוװָאס ןיא רָאי 4 עניימ, ןופ

 עקיוק רעיינ רעד ףיוא

 קינייװעניא זיא ,קַארַאב ןיא ןעמוקעגקירוצ ןענַײז רימ ןעוו
 -עגֿפױא ןעוועג זיא טנַאװ רעד ףיוא .םערַאװ ןוא קיטכיל ןעוועג

 208 טכַאמעג בָאה ךיא זַא ,טֿפירשוצ רעד טימ ןעמָאנ ןַײמ ןבירש

 ןעלמַאב ךיז ןֿפרַאד ערעדנַא עלַא זַא ןוא עמרָאנ רעד ןוֿפ טנעצָארּפ
 ,ליַּפשַײב ןַײמ ןָאטוצכָאנ

 ,סעקרעשטשַאי טימ ךַאל ךיא

 -גורטרעד ןיא ?ןײטשַאב ליּפשַײב רעד טָא ףרַאד סָאװ ןיא

 המשנ יד ןעַײּפשסױא ןיא ?רעסַאװ ןטלַאקזַײא םעניא ןרעוו ןעק

 -רעביא רַאֿפ רכׂש ַא יװ ?זַײא עטרַאה-ןזדלעֿפ סָאד ןקַאהעצ םַײב

 רעד טרעװ טנעצָארּפ טרעדנוה יו רעמ טימ עמרָאנ יד ןגַײטש

 -ַאכַאטס יד ןוֿפ עטסיל רעד ףיוא ןגָארטעגֿפױרַא רענַײמ ןעמָאנ

 -יוירּפ ןייא ןיא זיולב סיוא ךיז רע טקירד שיטקַארּפ .סעצווָאנ

 ךיא .לסעק ןטשרע םענוֿפ ןסע ןוֿפ עיגעליווירּפ רעד ןיא :עיגעל
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 ןוֿפ עיצרָאּפ-בָאגוצ ַא ןוא עשַאק טימ ּפוז עיצרָאּפ ַא ךָאנ םוקַאב

 בָאה'כ סָאװ ,ענעצס ַא ןיא ךימ טנָאמרעד סע .טיורב םַארג 0

 ענעדײשרַאֿפ ןזיװַאב טָאה רעריסערד ַא .קריצ ַא ןיא לָאמַא ןעזעג

 -גורּפשעג ןענַײז ךעלטניה יד .ךעלטניה עטריטשומעגסיוא טימ ןצנוק

 ןבָאה ,רעטערב ףיוא + טעוועטשוהעג ךיז ןבָאה ,ןשיט רעביא ןעג

 עטשרעטניה יד ףױא רעטסעקרָא ןַא ןוֿפ טקַאט םוצ טצנַאטעג

 םענעגנולעג ַא טריֿפעגכרודַא טָאה לטניה ַא ןעוו לָאמ סעדעי .סיֿפ

 סָאװ ,שײלֿפ קיטש ַא טימ טנױלַאב רעריסערד רעד םיא טָאה ,קירט

 יד .ענעשעק רעטשרעביײא רעד ןיא ןטלַאהַאב טַאהעג טָאה רע

 -עגנַײרַא ןבָאה ,רעדנּוװ לָאצ עטסערג יד ןזיװַאב ןבָאה סָאװ ,טניה

 ןוֿפ עדנע רעד ַײב רעבָא .סעיצרָאּפשײלֿפ לָאצ עטסערג יד טּפַאכ

 -עגסױרַא טימ ,עטּפעשעגסױא ןגעלעג ייז ןענַײז גנולעטשרָאֿפ רעד

 בָאה'כ ןעוו ,לָאמ סעדעי .טעכעדעג םיוק ןבָאה ןוא רעגניצ ענעגנַאה

 ךימ ךיא בָאה ,לסעק ןטריגעליווירּפ ןוֿפ עיצרָאּפ-בָאגוצ יד ןעמוקַאב

 רָאג יאדװַא ןבָאה סָאװ ,ךעלטניהקריצ ענעי ןוֿפ סנייא יו טליֿפרעד

 .סעטיּפָאק יד ןגיוצעגסיוא ירֿפ

 טימ טנגערעג טָאה סע ןעוו ,געט יד ןעוועג ןענַײז ןטסגרע םוצ

 ַא ןיא ןענַאטשעג געט עצנַאג ןענַײז רימ ןוא ןגער ןטלַאקזַײא ןַא

 ןעגנַאגעגמורַא רעהֿפױא ןָא טלָאמעד ןענַײז רימ .רעסַאװ ןוֿפ ןקלָאװ

 ןזיווַאב טשינ ןבָאה טכענ עצרוק יד לַײװ ,םישובלמ עסַאנשטיֿפ ןיא

 -ַאב ןבָאה רימ ןעוו וליֿפַא ,ערעזדנוא רעדיילק יד ןענעקירטוצסיוא

 .רעַײֿפ םַײב ייז ןעגנעהוצקעװַא שינעביולרעד סָאד ןעמוק

 ןבָאה ייז .עצרוק רעַײהעגמוא ןעוועג ןענַײז ערעזדנוא טכענ יד

 רעקירעביא רעצנַאג רעד .העש ריֿפ-ַײרד יו רעמ טרעיודעג טשינ

 סָאד ,קירוצ ןוא ןיהַא געוו רעגנַאל רעד זדנוא טמענרַאֿפ גָאט

 ןֿפָאלטנַא טשינ זיא זדנוא ןוֿפ רעצעמע יצ ,ןרילָארטנָאק עקידרדסּכ

 םַײב ןוא ןקַאה זַײא םַײב טעברַא עכעלשטנעממוא ,עּפמעט יד ןוא
 -רעד טשינ רעקידרדסּכ ןוֿפ .עיצַאטס-ירטקעלע יד ןלעטשֿפױא

 .טעדיוהעג 1
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 ,םוירילעד ןוֿפ דנַאטשוצ ַא ןיא םורַא עלַא רימ ןעייג טײקנֿפָאלש

 ,שינרעטצניֿפ רעכעלרעהֿפיױאמוא ןַא טימ טלגנירעגמורַא ןענַײז רימ

 טשינ טרעיודעג טיירב רעשיֿפַארגָאעג רעקיזָאד רעד ףיוא גָאט רעד

 רעסַאלב רעד .גָאטרעטניװ ןלַאמרָאנ ַא ןוֿפ לייטכורב ַא יו רעמ

 עטכידעג יד ךרוד םיוק טייגרעד ןוז רעטלַאק רעד ןוֿפ ןַײשּפָא

 -רָאנ ןוֿפ טניױװעגּפָא ןיוש ןענַײז ערעזדנוא ןגיוא יד .ןעלּפענ-רעסַאוװ

 -טכַאנ ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ עלַא ןענַײז רימ .טכילגָאט ןלַאמ

 -צניֿפ רעד ןיא ךעלסילשסיוא ןבעל סָאװ ,זַײמרעדעלֿפ ןיא ,תויח

 ,שינרעט

 ייוצ יד ? סעקיוק ערעייז ףיוא ןגיל רימ ןוֿפ טַײװ טשינ

 יד ןעוועג ןענַײז ייז ּווו ,עשרַאװ ןוֿפ ןענַײז עדייב ,בוַארט רעדירכ

 ןוֿפ רענייא ,*בוַארט ַאיצַארב; טֿפַאשלעזעג-םליֿפ ַא ןוֿפ רעמיטנגייא

 טָאה ןוא רעגניֿפ ענערױרֿפעגּפָא טימ ןעמוקעגמייהַא לָאמַא זיא ייז

 לסיב ַא ןכַאמ וצ ןביולרעד םיא לָאז רע ,טנעיאװנָאק םעד ןטעבעג

 ןיא ןוא שינעביולרעד יד ןבעגעג םיא טָאה טנעיָאװנָאק רעד .רעַײֿפ

 ַא טימ ןסיורד ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ בוַארט זיא םורַא טונימ: ַא

 רעד .עגָאלדַאּפ ןטימ ןיא רעַײֿפ ַא טכַאמעג טָאה ןוא ןגַײװצ רָאּפ

 ידּכ ,רעַײֿפ םורַא ןֿפױלמורַא ןסייהעג ךָאנרעד םיא טָאה טנעיָאװנָאק

 ןקיזָאד ןיא .ןָאטעג ױזַא טָאה בוַארט .ןעמערַאװרעד וצ רעלענש ךיז

 .סָאש רעטכירעגמוא ןוא רעקידגנילצולּפ ַא ןלַאֿפעג זיא טנעמָאמ

 ,סקיב ןקידנכיור ַא טנעיָאװנָאק םענוֿפ טנעה יד ןיא ןעזרעד ןבָאה רימ

 -נָא ןבענ טנעה עטײרּפשעגסיױא טימ ןגעלעג זיא רעּפרעק סבוַארט

 -עג טלסײרטעגֿפױא זיא קַארַאב רעצנַאג רעד .רעַײֿפ םענעדנוצעג

 םעד וליֿפַא .ןֿפורוצנָא ךיז טגַאװעג טשינ טָאה רענייק רעבָא ,ןרָאװ

 רעד ףיוא רעטרענײטשרַאֿפ ַא ןסעזעג זיא רעדורב סמענעסָאשרעד

 עצנַאג ַא ,ןעמוקעגרָאֿפ זיא ָאד סָאװ ,ןֿפירגַאב טשינ טָאה ןוא ערַאנ

 ןָאטוצ טנעקעג טשינ ךיא בָאה שינעעשעג רעקיזָאד רעד ךָאנ טכַאנ

 טָאה סָאװ רַאֿפ :קנַאדעג רעד טעשזירגעג ךימ טָאה סע .גיוא ןייק

 ,רעטערב ףיוא סרעגעלעג ?
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 ןקיניזמוא ןקיזָאד םוצ ןסיוטשעג םיא טָאה סָאװ ?ןָאטעג סע רע

 -רַאֿפ עלענימירק ןוֿפ ןענַאטשַאב ןענַײז ןטנעיָאװנָאק יד ? ןכערברַאֿפ

 ןוא ,ןלײטרוא:עגרָאטַאק עגנַאל ןעמוקעגּפָא ןענַײז סָאװ ,סרעכערב

 ענלָאװ; רַאֿפ ןרעגַאל יד ןיא ןעגנודעגנָא ךיז ייז ןבָאה רעטעּפש

 טָאה סע המשנ ערעטצניֿפ ַא רַאֿפ סָאװ ,טסייוו רעוו .+ ?ענמעיַאנ

 ןקידהרוחש-הרמ ןוא ןקידנגַײװש קיבייא ןקיזָאד םעד ןיא טלמערדעג

 ףיוא טנַאה יד ןבױהעגֿפױא סָאװרַאֿפ םוש ַא ןָא טָאה סָאװ ,רעיױּפ

 זדנוא טרַאװרעד סע לרוג ַא רַאֿפ סָאװ ,סייוו רעוו ןוא .שטנעמ ַא

 ןָא ָאד ןעייג ןעַײרעדרעמ עקידנעַײרשלמיה עכלעזַא ביוא ,עלַא ָאד

 ,טֿפָארטשַאבמוא

 ךיז רימ ןבָאה גנוריסַאּפ רעשילרעטסיוא רעקיזָאד רעד ךָאנ

 טָאה טרעוו ַא רַאֿפ סָאװ ,רקֿפה קידהמיא טליֿפרעד גנילצולּפ עלַא

 זירּפַאק ןדליוו ַא ןוֿפ קיגנעהּפָא זיא סע ביוא ,סרעזדנוא ןבעל סָאד
 ? טנעיאװנָאק ַא ןוֿפ

 ןבָאה םעד ןיא ךיז ןטכַארטוצנַײרַא טימעג ןוא טַײצ ךס ןייק

 ַא יו ןגיוצעג ךיז ןבָאה געטרעטניוו יד .טַאהעג טשינ רעבָא רימ

 -עג טשינ זדנוא טָאה גנילירֿפ רענעמוקעגנָא רעד .עסַאמ ענעמוג

 ןעװעג רעטַײװ ןענַײז געט יד .גנורעטכַײלרַאֿפ םוש ןייק טכַארב

 יד זיא רַאֿפרעד ,רעמערַאװ לסיב ַא ןעוועג זיא טֿפול יד .עצרוק

 טָאה רעסַאװ סָאד .גָאט ןדעי טימ רעסערג ןרָאװעג סנגער לָאצ

 ,רעלַײמ יד ןיא ןענורעגנַײרַא זיא ,ןגיוא יד טצײלֿפרַאֿפ רדסּכ זדנוא

 ,םישובלמ יד רעטניה ,זדלַאה ןרעביא ןענורעג זַײװנעמָארטש טָאה

 ןָאק סָאװ ,ןקלָאװ רעקידרעסַאװ ַא יו ןעוועג זיא זדנוא ןוֿפ רעדעי
 .ןעװערַאּפסױא טשינ לָאמ ןייק ךיז

 סנגער יד ןוֿפ טרָא סָאד .רעמוז רעד ןעמוקעגנָא זיא ךעלדנע
 עטסערג יד רעבָא .ןציה עכעלגערטרעדמוא ןעמונרַאֿפ טציא ןבָאה

 עקיזָאד יד ןוֿפ .ןטיקסָאמ טימ סערַאמכ יד ןעוועג ןענַײז גָאלּפ

 -ַאב ןבָאה רימ .ורּפָא םוש ןייק ןעוועג טשינ שממ זיא ןטקעסניא

 ,ענעגנודעגנָא עַײרפ *
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 עקיזָאד יד ןגעק סעקטַאש עלעיצעּפס טכַאמרעגַאל רעד ןוֿפ ןעמוק

 -נירדוצנַײרַא ןזיװַאב ןבָאה סערַאמָאק יד רעבָא .םינָאלװַײט עניילק

 -קיטייו יד זדנוא ןכַאמנָא ןוא ערַאּפש רעטסנעלק רעד ךרוד ןעג

 טָאה זדנוא ןוֿפ ןדעי םורַא .סרעכעטש ערעייז טימ ןדנוװו עטסכעל

 םילבחמ עקיזָאד יד טימ ןקלָאװ רעקידנעַילֿפ רעצנַאג ַא ןגױװַאב ךיז

 "ווא עלַײװ ַא ףיוא זדנוא ןוֿפ רעצעמע ךָאנ טָאה רעמָאט ,ןוא

 טָאה סָאװ ,סייווש םעד ןשיווּוצּפָא ךיז ידּכ ,עקטַאש יד ןביוהעגרעט

 עטַאשט עצנַאג ַא ןעמוקַאבנַײרַא דלַאב ךיז טָאה ,ןגיוא יד ןסָאגרַאֿפ

 ןוֿפ ןרָאװעג ןלָאװשעג ךַײלג זיא םינּפ סָאד ןוא ןטיקסָאמ יד טימ
 .ןסיב עטעטֿפיגרַאֿפ יד

 דרע יד ךיז טָאה ןוז רעקידעכָאק רעד ןוֿפ רירנָא ןרעטנוא

 -ַאב ןצנַאלֿפ טימ רעד ףיוא .טייקנירג רעטרַאצ ַא טימ טקעדַאב

 ןוא סעדגַאי עצרַאװש עסיורג ןזיווַאב ךיז ןבָאה דרע רעטקעד

 וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא םישדח-רעמוז יד ןיא .ןעמָאװש יילרעלּכ

 ַאזַא ןעזעג טשינ רעִירֿפ לָאמ ןייק ךָאנ בָאה'כ .דלַאװ ןיא ןטעברַא

 רעמייב ענעסקַאוװעצ-ךעלרעזייק עכלעזַא טימ דלַאװ םענייש-רעדנוװ

 יד ,ךָאמ םענעטעמַאס ַא ןוֿפ קַאלשרעטנוא ןכַײר-טכידעג ַאזַא ןוא

 ןוא רעמייב ןדַײנשרעטנורַא ןיא ןענַאטשַאב זיא ערעזדנוא טעברַא

 ןטסנַײֿפ םעד טימ רעטעמ קיבוק רעטנזיוט .ץלָאה סָאד ןענערברַאֿפ

 עקיזיר יד ןיא ןרָאװעג טנערברַאֿפ ךעלגעטיגָאט ןענַײז ץליהעג

 -טגנילש רעַיײֿפ סָאד יוװ ,ןרעיודַאב טימ טקוקעג ןבָאה רימ .ןרעַײֿפ

 -בַײר עכלעזַא יו .ץליהעג טימ םימוכס עלַאסָאלָאק עכלעזַא ןַײא

 -ּפָארַא ןכָאנ .טעטכינרַאֿפ טשינמוא ןוא טסיזמוא ױזַא ןרעוו רעמיט

 -ןסַײר עכלעוו ,ןענישַאמ עלעיצעּפס ךָאנ"ןרָאֿפ רעמייב יד ןדַײנש

 -עגנָא טרעוו קָאינּפ רעדעי .* סעקָאינּפ ענעבילבעגרעביא יד סױרַא

 רעד ךרוד ןגױצעגסױרַא טרעוו ןוא ןרונש ענרעזַײא ייווצ טימ טּפַאכ

 .חטש ןסיורג ַא ףױא ןָאטעג טרעװ טעברַא עקיזָאד יד .ןישַאמ

 ןענַאטשעג קירוצ טַײצ רעצרוק ַא טימ ךָאנ זיא סע ּוװ ,טרָא ןֿפױא

 ,רעמייב עטקַאהעגּפָא ןופ ךעלטשער * ||
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 טכַײלגעגסױא ןוא ךַאלֿפ ַא טציא ךיז טניֿפעג ,דלַאװ רעטכידעג ַא

 .ץַאלּפ

 ַא טימ ןעמַאװצ טלײטעגּפָא ךימ ןעמ טָאה גָאט ןסיוועג ַא

 םענעֿפָא ןַא ןיא טצעזעגנַײרַא זדנוא טָאה ןעמ ןוא ןַאמ 18 ןוֿפ עּפורג

 ַא ןרָאֿפעגּפָא ױזַא ןענַײז רימ ?זדנוא ןעמ טריֿפ ןיהּוװ .ָאטױאטסַאל

 -ָאליק ןט15 םוצ ןעמוקעגוצ ןענַײז רימ זיב ,העש רָאּפ ענייש

 -טּפיױה רעד ןוֿפ טַײװ טשינ זיא רעטעמָאליק רעט15 רעד .רעטעמ

 לָאצ עסיורג ַא טרָאד ןענעגעגַאב רימ .ןַאדַאגַאמ לזדניא םענוֿפ טָאטש

 -רעד שינעגעגַאב רעטשרע רעד ַײב דלַאב ןוא ,ןקַאילָאּפ ןוא ןדִיי

 -סור ףיוא ןלַאֿפעגנָא זיא דנַאלשטַײד זַא :גירק ןגעוו ךיז רימ ןסיוו

 ףיא ףיט ןיוש ךיז ןעניֿפעג תולייח עשישטַײד יד זַא ןוא ,דנַאל

 .דרע רעשיסור רעד

 רעדעי .ענעגױצעגנָא ןַא זיא ענעגנַאֿפעג יד ןשיווצ גנומיטש יד

 ױזַא יו .ךעלנעזרעּפ םיא עגונ זיא העידי עקיזָאד יד זַא ,טביילג

 יד זַא ,וויטקניטסניא טליֿפ ןעמ רעבָא .טשינ רענייק טסייוו סָאד --

 יו רעזָאלטכיזסיוא לַײװ .ןרעסעב םוצ ןַײז םרוג זומ סַײנ עקיזָאד

 טשינ ךעלנעזרעּפ םענייק רַאֿפ ָאד ןיוש ןָאק טציא זיא עגַאל יד

 ןעמ ,טמיורט ןעמ .סעיצַאלוקעּפש ענעדײשרַאֿפ טיוב ןעמ .ןַײז

 קירוצ םורַא טונימ ַא ןיא ידּכ ,רעקידרעֿפָאה טרעו ןעמ .טמולח

 ,גנולֿפײװצרַאֿפ ןוֿפ םָארטש ןשירֿפ ַא ןיא ןלַאֿפוצנַײרַא

 ןעקנַאדעג יד ןוא עקיוק רעַײנ רעד ףיוא טכַאנ ַײב גיל ךיא

 ןַײמ ןוֿפ גנוזילרעד ַא העידי עקיזָאד יד טַײטַאב יצ .ךימ ןגָארט

 ךַאֿפמ ךיא .ןעקנַאדעג טימ סעטַאשט ךיז ןליונק ּפָאק ןיא ?עגַאל

 -רַאֿפ ןיא ןעמוקעגרָאֿפ רימ טימ זיא סָאװ ,שֿפנה-ןובשח לקיטש ַא

 "רעד :הסיֿפּת ןטשרע םוצ ?םישדח רָאּפ ענעגנַאגרַאֿפ יד ןוֿפ ףיול

 -רַאֿפ --- ךָאנרעד ןוא :םירוסי ןוא רעגנוה ,ץומש רעדיװ ,ּפעלק ךָאנ
 טימ ,ןטָארד עקידעכעטש טימ ,ןרעגַאל טימ ,ּפַאטע ןטימ :גנוקיש

 רימ לעטש ךיא ?סָאװ רַאֿפ ...טעברַא-ןֿפַאלקש עכעלשטנעממוא

 יד רעבָא .ןעלסײרטּפָא ריא ןוֿפ ךימ ווּורּפ ןוא עגַארֿפ עקיזָאד יד

 רַאֿפ :דלַאה םַײב ךימ טגרעוו יז ןוא קירוצ רדסּכ טמוק עגַארֿפ
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 סנױזַא ךיא בָאה סָאװ טימ ?טקידניזעג ךיא בָאה סניױוזַא סָאװ טימ ?סָאװ

 -- ךיא ? הלווע ןַא ןעגנַאגַאב ךיא ןיב ןעמעוו ןגעק ? ןעוועג אטוח

 -סיוא טימ טלגנירעגמורַא ךימ עז ךיא .ערעדנַא רעטנזיוט יד ןוא

 עקידרענייב טימ ,ןטנַאטסערַא-טימ ענַײמ ןוֿפ ןטעלעקש עטרַאדעג

 סָאד יו ,ליֿפ ךיא .סעקינרעגַאל ןוֿפ ,סעקינהסיֿפּת ןוֿפ ןטעלעקש

 חומ ןיא ,ןַײרַא זדלַאה ןיא ןַײרַא רימ טסקַאװ טָארד עקידעכעטש

 -ּפָא טשינ ןוֿפרעד ךימ ןעק'כ רעבָא ,רַאמשָאק ַא זיא סע .ןַײרַא

 -נָאק ,ןסקיב-ןישַאמ ,ןטַארק ,ןקַארַאב ,ןרעגַאל ,ןרעגַאל .ןעלסיירט
 ןוֿפ רעטנָאלּפעג ןדליוו ןקיזָאד םעד ןיא ,ץעגרע רעבָא .ןעיאװ

 ךיא .ןעגנונעֿפָאה טימ תיזּכ ַא ,לרעַײֿפ ַא סעּפע טכַײל ,ןטָארדכעטש

 ,טשינ ןָאק ךיא רעבָא ,סנױזַא זיא סָאד סָאװ ,ןענָאמרעד ךימ ווּורּפ

 -עג יד ןוֿפ טײקידרעֿפָאה עשיטעטַאּפ יד ךימ ךיא ןָאמרעד ךעלדנע

 רעד ןגעוו .המחלמ רעַײנ רעד ןגעו העידי רעייז ןוא ענעגנַאֿפ

 רשֿפא ?ךָאד רשֿפא ןוא .דנַאלשטַײד טימ דנַאלסור ןשיווצ המחלמ

 ?עגונ ךעלנעזרעּפ ןעמעלַא זדנוא עקַאט סַײנ עקיזָאד יד זיא

 ןגױא יד זַא ,טשינ ןיוש טזָאלרעד קנַאדעג רעקיזָאד רעד

 בלַאה ןוא ףָאלש ןיא בלַאה קידנגיל ,ױזַא ןוא .ןסילש קירוצ ךיז ןלָאז

 טכַאנ עטשרע יד ןגילעגרעביא ךיא ןיב ,טײקכַאװ-רַאמשָאק ַא ןיא
 .רעגַאל םעַײנ ןַײמ ןיא

 עדַארג םייח

 ...ר ע

 ,עב-םַאשוד --- דַאבַאכשַא געוו ןֿפױא
 ,ןטייק יװ ןענָאגַאװ ןצכערק רעווש

 עז ןוא --- רבדימ ןכרוד רָאֿפ ךיא

 ,ןטייווצ ןוֿפ רענייא טַײװ ,ןטסרָאױו ףיוא

 ,לוַאסקַאס םיוב רעד טנקירטרַאֿפ טייטש
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 ,עטיירדעגסיוא סיֿפ טימ ןוא טנעה טימ

 לוד טצנַאטעגמורַא טלָאװ טסַײג ַא יו

 -- עטיײװרַאֿפ ןדמַאז ןיא עטיוט ףיוא

 :לוַאסקַאס םיוב רעד םערוטש ןיא טַײײרש

 ? רעהַא ךַײא טגָאירַאֿפ טָאה רעוו ,ָא --

 :לוֿפ שינרעמָאי טימ רבדימ רעד טרעוו

 -- רע טָאה סָאד

 -- רע טָאה סָאד

 ,ירַאמ רעטלַא רעקיביוטש רעד ַײב

 רעסַאװ ןעקנירט ּפָא ךיז טלעטש גוצ רעד ּוװ

 ,ילג םענעלָאטש ןַײז ּפָא-טליק ןוא

 ,רעסַאלב ,רעקידרעבצרַאוװש ַא ,דָיי ַא טייטש

 ,ןידנעב יצ ,ץלעק ןוֿפ ,עשרַאװ ןוֿפ

 ,רענעמקרוט עניורב ,עקִיור ןשיווצ

 -- ןיהַא ןוא רעהַא טלדניווש רע

 .רענעצ ַא רַאֿפ ּפָאק ןַײז טלדניװשרַאֿפ ןוא

 ,ליוהעג ןטלַאק ַא טוט גוצ רעד

 ,רעווש ךיז רעדער יד ןצכערקעצ

 :ליומ ןֿפױא םיוש טימ ךָאנ דַיי רעד טַײײרש

 -- רע טָאה סָאד

 -- רע טָאה סָאד

 ,ןַאגַאק רעבירַא-ןרָאֿפ רימ ןעוו

 ,ןבלעז םעד ,ןדַיי םעד ךיא עזרעד

 ,ןַאב רעד טרעגנוהרַאֿפ ךָאנ-טֿפױל רע

 ןבלעג ,ןקינייב ַא םינּפ ַא טימ

 ,דרָאב ןַײז ןוא ּפָאק ןַײז ןיוש יורג זיא'ס

 ,ןרָאֿפעג םיוק גָאט ןייא ןענַײז רימ

 -- טרָאד רע זיא ןעוועג רעלדנעה ַא

 ןרָאװעג רעלטעב ַא ןיוש ָאד ןוא
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 ,דיילק עשינבר ןַײז טקילֿפעצ זיא'ס

 ,רעב ַא יו ,טסורב עקירָאה ןַײז

 :דייר עקידנַאטשרַאֿפ-טשינ סיוא-טעּפירכ

 -- רע טָאה סָאד

 -- רע טָאה סָאד

 ,עב-םַאשוד טנױרקַאב טָאה ןוז יד

 ,ןקָאל עקייינש ,עקיגרַאב עריא
 ,עז ןוא -- ןעניגַאב ןיא ייג ךיא

 ,ןקז ַא ןָא-טמוק רימ ןגעקטנַא
 -- -- -- סגעוורעטנוא טזָאלעג בָאה ךיא סָאװ

 ,ןברָאטשעג זיא בַײװ ןַײמ :רימ טגָאז רע

 ,סקעז יז טָאה טזָאלעג רעדניק ןוא

 !ןברָאה סקעז ןגָארט רעטציא ךיא לעוו

 טרַאװעג הרוֿבק רעד טימ ךיא בָאה

 -- רעהַא ןעמוקעג טסיב וד זיב

 ? טרַאטשרַאֿפ המיא ןוֿפ וטסיב סָאװ

 -- רע טָאה סָאד

 -- רע טָאה סָאד

 םַאר החונמ

 "ןטניוו? ןופ

 -נַײרַא רימ וטסעוו ,דניק ןַײמ ,ףיוא-ייטש !למייח !למייח ---

 ,גָאט רעבלַאה ןיוש ?למייח טסרעה .רעסַאו רעמע ןַא ןעמענ

 ריא טָאה טייקיטכיל ַא ,ןרּתסא טקעװעגֿפױא טָאה לוק סהנח

 טימ לוֿפ ןעוועג ןיוש זיא בוטש יד .,ןגיוא יד ןיא ןָאטעג גָאלש ַא

 לי ,ךוז

 -רַאֿפ סעּפע טָאה יז זַא ,ןעוועג זיא קנַאדעג רעטשרע סרּתסא
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 ַא ןוא ךיז וצ ןעמוקעג יז זיא רעבָא דלַאב .ןסעגרַאֿפ יצ ןריול |

 ,טנָאמרעד ךיז טָאה יז ,ןֿפָאלשעגנַײא ךָאד זיא יז זַא ,ןָאטעג טכַארט

 םוצ ןייג ןסָאלשַאב טָאה יז ןעוו ,קיטכיל ןעוועג ןיוש זיא סע זַא

 םוצ עלַא ךָאד ןעייג קיטנוז .ןטורקער יד ּפָא-טריֿפ סָאװ ,קיװָאזורג

 ַא ןבַײלקסױא ךיז ןעמ זומ רעבָא טנַײה .,ןייג ךיוא יז טעװ ,קרַאמ

 ןוויּכ ַא טימ רּתסא טָאה ,טעב ןוֿפ ןײגּפָארַא ןתעב .רעִירֿפ לסיב

 ,סנטַײצ ַײב ,עניילק יד ,ןײטשֿפױא יז לָאז .ןעלעטיא טרירעגנָא

 | | ,ןייגטימ יז טעוו

 ןטימ עיֿפַאגַא ,לֿפָאטרַאק טליישעג ,ךיק ןיא ןעוועג זיא הנח

 א ךָאנ טָאה ,ןײגקעװַא םוצ טיירג ,ּפָאק ןֿפױא לכיט ןקידֿבוט-םוי

 ,ןוויוא ןיא טרַאשעג ןוא ערעשטָאק יד ןָאטעג ּפַאכ

 ,ןעמַאװצ ךעלקיטש עלַא ןבילקעגֿפױנוצ בָאה'כ ,ַאננַא טסעז --

 :ַאשּפַאל ןַײמ גנוטכַא ביג ,עז .םַאלֿפ ַא ןַארַאֿפ רעדיו ןיוש זיא

 ןוא טור ןעוועג ךיוא זיא ןילַא עיֿפַאגַא --- !ןֿפױלסױא טשינ לָאז

 ץרימ ,םוק ,ַארעטס ,םוק -- טלַײאעג רעייז ךיז טָאה יז ,טמַאלֿפעצ

 טייטש ןָא ןטכענ ןוֿפ .קעװַא ירֿפ טנַײה ןרָאֿפ ןטורקער יד .ןעז ןייג
 ,טעיװָאס-לעיס ןבענ קיווָאזװרג רעד ןיוש

 ,רעסַאװ רעמע ןַא ןַײרַא רָאנ גנערב ךיא ,עיֿפַאגַא ,ךַײלג --

 ךיז ןוא טגָאזעג עיֿפַאגַא טָאה -- ריד ףיא ךיא טרַאװ ---

 ,ריט רעד רַאֿפ טלעטשעגסױרַא

 ,טנעקרעד ךַײלג רּתסא טָאה ךיז ןטלַאהרַאֿפ סעיֿפַאגַא ךָאנ

 יז טָאה ךיז ןלַײא ריא ךָאנ .ןרעדױלּפ ןיוש ליוװ ,ּפָא יז טיה יז זַא

 טשינ לָאז ןעמ ביוא ,ןקיטעּפשרַאֿפ ןעק ןעמ זַא ,ןענַאטשרַאֿפ רעבָא

 | ,ןייג ךַיײלג

 רעטוּפ טימ טיורב לקיטש ַא ןעלעטיא ןבעגעג יז טָאה לענש

 ,רעסַאװ ןעגנערב ןֿפָאלעגסױרַא ןוא

 ןוא טגָאזעג רּתסֹא טָאה -- עיֿפַאגַא ,ךיא ייג טָא ,ייג ךיא --

 ,ןשקָאל עטיירב 1
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 םענ ךיא עגר ַא טרַאװ -- ךיק ןיא רעמע םעד טלעטשעגקעוװַא

 .ןעלעטיא טימ רָאנ

 טרַאוװ -- ןוויוא ןבענ ןוֿפ ןֿפורעג הנח טָאה -- !רּתסא --

 !ךיוא ייג ךיא ,רימ ףיוא

 -עגּפָא ךיז רעבָא דלַאב ,ןרױלרַאֿפ רּתסא ךיו טָאה עלַײװ ַא

 | ;ןֿפור

 ןטרַאוּוצ ךָאנ זומ ךיא .ךיז טסלַײא וד ביוא ,עיֿפַאגַא ,ייג ---

 ,קרַאמ ןֿפױא ךַײלג םוק ךיא ,ןעננַא ףיוא

 ?ןכָאק סעּפע וצ טשינ רָאג טלעטש ריא ?רּתסא ,ריא ןוא ---

 ..ןקעלק רימ טעװ סע ...ןטכענ ןוֿפ ךָאנ בָאה ךיא ,הנח ,ןיינ --

 ,קידלודעגמוא טגערֿפעג יז טָאה -- ?ןָאט וצ ךס ַא ךָאנ טָאה ריא

 ?ךיז טלַײא ריא --

 ןטורקער יד רעדייא קרַאמ ןֿפױא ןעמוק ליוו ךיא ,ָאי --

 ,ּפָא-ןרָאֿפ

 ףיוא רעצ רערעטיב ַא ,ךיוא ייג ךיא .טכערעג טַײז ריא ,ָאי --

 ,ןטכענ טָאה ענַאיטַאט ,טלעוו רעד ףיוא קילגמוא ןַא טָא .םירוחב יד

 ,טנייועג רעטיב ױזַא ,ךעבענ

 ןטימ ןווא םעד טלעטשרַאֿפ ,טלַײאעגוצ ךיז טָאה הנח

 ערעסערג ריא ןעמונעג ,ּפָאק ןֿפױא לכיט סָאד ןטיבעג ,? עקנילסַאז

 -נגרָאמירֿפ ןוֿפ ךעלקילג ,עלעטיא .סױרַא ןוא ןעלסקַא יד ףיוא ךוט

 עיקטָאיט רעד טימ ןוא ןעמַאמ רעד טימ ןעמַאזוצ ריצַאּפש ןקיד

 ךיז יז טָאה דלַאב ,לקישָאל גנוי ַא יו סױרָאֿפ ןֿפָאלעג זיא ,הנח

 .טנַאה ַא ַײב ןעמַאמ רעד ןעמונעג ןוא טרעקעגמוא

 -- עלעגר ןייא רָאנ טרַאװ ,ןסעגרַאֿפ רָאג ,רּתסא ,עלַײװ ַא --

 ךיא -- בוטש רעד וצ קירוצ ןֿפױל ןעמונעג ןוא טגָאזעג הנח טָאה

 ..רעדניק יד ןגָאזנָא ןסעגרַאֿפ רָאג בָאה

 ,טליֿפעג טשינ ןיילַא טָאה יז .טלעטשעגּפָא טשינ ךיז טָאה רּתסֹא

 ,סױרָאֿפ טגָאיעג טָאה יז יוװ

 ,לריט וויטימירפ א?
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 -- ךיוא ךיא ייג טָא ,עלַײװ ַא טרַאװ ,טשינ טֿפױל ,רּתסא--

 םעד ַײב ןעלעטיא ןעמונעג ,ןעמוקעגוצ זיא ,ןֿפורעג הנח טָאה

 .קעװַא ייז ןענַײז ןעמַאזוצ ןוא לטנעה ןטייווצ

 ךעלדיילק עטנוב ןיא .טלעהעצ ,קיטכיל ןעוועג ןענַײז ןסַאג יד

 "גַאגעג רעבַײװ ןענַײז ,ּפעק יד ףיוא ךעלכיט ענעשַאװעג ןייש ןוא

 עטכָאקעגרעביא לּפעט ַא ןגָארטעג טָאה סע רעװ .קרַאמ םוצ ןעג

 .לכיטּפָאק ַא ןיא ןדנוברַאֿפ רעייא קילדנעצ ַא רעוו ןוא רעטוּפ

 טימ עטלגנירעגמורַא ,ךעלדרעב ערעטיש-יורג טימ ,ןכַאזַאק עטלַא

 ,סעקכַאזַאק יד .קרַאמ םוצ ןרָאֿפעג ןענַײז ,רעדניק ןוא רעבַײװ

 "נָא יז ףיוא ןשעקעב עקיברַאֿפנדײשרַאֿפ ,ענעשוילּפ ןיא ןָאטעגנָא

 ןלַאש עטקירטשעג ּפעק יד ףיוא .תועמק ןוא תועבטמ עטעּפעשטעג

 "עג ףַײטש טימ ,עטמעקרַאֿפ טַאלג --- ךעלדיימ יד ,לָאװלמעק ןוֿפ

 -עג .ןלואַא עטסטנעָאנ יד ןוֿפ ןעמוקעג ןענַײז ייז .ּפעצ ענעטכָאלֿפ

 "יא ןרָאֿפעג למוט ַא טימ .רערעדנַא רעד ףיוא ענייא טכידעג ןסעז

 וצ ןושל שיכַאזַאק רעייז ףיוא ןעירשעג ,ףרָאד ןקידקיטנוז ןרעב

 "רַאֿפ רענייק סָאװ ,האנה טימ ךיז ןשיוװצ טכַאלעג ,סרעײגַײברַאֿפ

 עצנַאג סָאד ןענעק ייז סָאװ ,שממ ךיז טקיוװקעג ,טשינ ייז טייטש

 טָאה לרוֿפ סעדעי .ןַײא רָאנ ייז טלַאֿפ סע סָאװ ,ןגָאז ףרָאד עדמערֿפ

 ךיז טָאה ךַאזַאק רעד .קינזָאכלָאק ןטנַאקַאב ַא ַײב טלעטשעגּפָא ךיז

 יד ןבָאה לַײװרעד .סָאבעלַאב ןטימ טעדוסעג לקניוו ַא ןיא ליטש

 יעכיוה ןיא רענעגעוו יד ןוֿפ ןָאטעג טָאש ַא ךיז רעדניק ןוא רעבַײוװ

 ןבָאה יז .סיֿפ עמורק ,ענעסעזעגּפָא ערעייז ףיוא ךעלעוויטש עכייוו

 יז יװ ,ןטַײז עלַא ףױא ךעלעגייא עקידוװענח יד טימ טצנַאלגעג

 .רעדנּוװ ַא רַאֿפ ןענַאטשעג ןטלָאװ

 "סיוא דרעֿפ ןוֿפ ײרעשזריה ַא ןגָארטעג ךיז טָאה קרַאמ ןוֿפ

 .רעדליּפעג ןכעלשטנעמ טימ טשימעג

 ןעלעטיא קידנטלַאה ,לענש ןעגנַאגעג ןענַײז ןהנח טימ רּתסא

 ,ןגיובעגנַײא עניילק יד ךיז טָאה טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ .ךעלטנעה יד ַײב

 יז ןעוו .ענעשעק ןיא ןטלַאהַאב סע ןוא עלעדנייטש ַא ןביױהעגֿפױא
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 םלוע רעצנַאג רעד זַא ,ןעזרעד ייז ןבָאה ,רעטנענ ןעמוקעגוצ ןענַײז

 !?טעיווָאס-לעיס; םוצ ,ווָאר ןרעביא ןָאטעג זָאל ַא ךיז טָאה

 רעבירַא ייז ןענַײז ךיג .טקידיילעגסיוא ןבילבעג זיא קרַאמ רעד

 ךיז טָאה סָאװ ,ןעטוינַא רעמָאל רעד ןעגנַאגעגַײברַאֿפ ,געוו םעד

 ,לּפע ענייש ףניֿפ עריא ןבענ ןציז ןבילבעג ,טרָא ןוֿפ טרירעג טשינ

 יז רעטכָאט ריא טָאה סָאד ,ןֿפױקרַאֿפ וצ טַאהעג טָאה יז סָאװ

 ןסעזעג זיא ,ןגָאװ ַא ףיוא ,ריא ןבענ .ַאטַא-ַאמלַא ןוֿפ טכַארבעג

 ,5 סימוק ןֿפױקרַאֿפ ןיא ןטלַאהעג קיטנָאק טָאה יז ,עקכַאזַאק עטלַא ןַא

 זָאל ַא ךיז ,עגושמ יװ ,ןענירעד ןטימ ןיא טָאה םלוע רעד ןעוו

 לדנעק ןלוֿפ ןטימ ןבילבעג יז זיא ,?טעיװָאס-לעיס; םוצ ןָאטעג

 ,טעשטרָאװעג יז טָאה ענעדירֿפוצמוא ןַא ,טנַאה ןיא

 םעד ןעגנַאגעגכרוד ,ווָאר םעד ןעגנורּפשעגרעבירַא ןענַײז ייז

 טָאה סָאװ ,םלוע ןטקירדעגנעמַאזוצ ןבענ ןייטש ןבילבעג ןוא קרַאמ

 "עניא ,קיװָאזורג ןוֿפ קע עמַאס םַײב .קיווָאװרג םעד טלגנירעגמורַא

 רע טָאה לרעטכעט ןַײז ,ליסַאװ ןסעזעג זיא ,קנַאב ַא ףיוא ,קיניײװ

 טעלגעג ןוא ןטנוא ןענַאטשעג זיא עקִיַאז .סיוש ןֿפױא ןטלַאהעג

 ןרערט יד טשיוועג ךיז טָאה יז .לטנעה סדניק םעד

 ןֿפױא גנַאגנַײרַא םַײב ןזיוװַאב גנילצולּפ ךיז טָאה ַאיטעּפ ךיוא

 םלוע ןשיװצ ןסירעגכרוד ךיז ,ןעגנורּפשעגּפָארַא זיא רע .קיוװָאזורג

 ,רעכעה ץלַא ןרָאװעג ןענַײז תולוק יד .ןרּתסא ןֿפָאלעגנגעקטנַא ןוא

 ,ןסָאגעגנעמַאזוצ ךיז ןוא ןטייוצ םעד רענייא ןעירשעגרעביא

 -שטָארעטס -- ןעירשעגסיוא ַאיטעּפ טָאה -- !ַאקשטָארעטס --

 ,ןָאגָאמַאס ןוֿפ ךורעג רעד ןָאטעג גָאלש ַא םיא ןוֿפ טָאה סע -- !ַאק

 ןעוועג ןענַײז ןגיוא ענַײז .טנַאה רעד ַײב ןָאטעג ּפַאכ ַא יז טָאה רע

 "נֵא רָאג ,טלכיימשעג רע טָאה ענדָאמ ןוא ןסָאגרַאֿפ ,קידרעסַאװ

 ,קידנעטש יו שרעד

 ,טנָארֿפ םוצ ןעייג רימ ,ענעדלָאג ,ןעייג רימ ---

 "רעביא טָאה ליסַאװ .לַאנגיס ַא טרעהרעד ךיז טָאה ָאטיוא ןוֿפ

 ,ךלימעשטַאילק *
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 ךיז טָאה עניילק יד .דניק סָאד טנעה סעמַאמ רעד ףיוא טגיילעג

 -עג יד .טרזחעגרעביא ךיז טָאה לַאנגיס רעד .טנייועצ ךיוה

 טָאה ןעמעלַא רעביא ןוא רעקרַאטש ןרָאװעג ןענַײז םורַא ןעיירש

 :ןֿפור טרעהעג ןעמ

 !ַאיטעּפ :ַאיטעּפ ---

 טסעֿפ יז ןטלַאהעג ,טנַאה סרּתסא טזָאלעגּפָא טשינ טָאה רע

 .קיווָאװרג םוצ םלוע ןשיוװצ ךיז טּפוטשעג ןוא

 !ריד ףיוא טרַאװ ןעמ .,ַאיטעּפ --

 -עטסיה טָאה ץעמע -- +ַײשטשַארּפ ,ַאיטעּפ ,ַײשטשַארּפ --

 ,טנייוועג שיר

 ןגיצעג רערוּכיש ַא רע טָאה -- ענעדלָאג ַארעטס ,םוק --

 םעד ןבַײרטרַאֿפ ןומ רימ .ײמרַא ןיא ןעייג רימ --- סױרָאֿפ יז

 יומ ןעמ ףַײרַא ןעמַאמ סעמַאמ ןַײז ןיא ,טיזַארַאּפ םעד ,שטַײד

 טעװ ַאכוּפעשט יד ןעוו ,ַאקשטָארעטס ,ןעמוק לעװ ךיא !ענעדלָאג

 ..ןלעװ רימ ...עקיצרַאה ,ןעז טסעװ ...ןקידנע ךיז

 ךיז ַאיטעּפ טָאה ,רעסַאװ סָאד טדַײנש סָאװ ,לֿפיש ַא יװ

 ,ךיז ךָאנ ןרּתסא ןגיוצעג ןוא םלוע ןטכידעג ןשיוװצ טקורעגסױרַאֿפ

 ןסָאגעגֿפױנוצ עסַאמ יד ךיז טָאה ייז רעטניה

 ןעזעג טָאה יז .ךיז םורַא טקוקעג עטלמוטעצ ַא טָאה רּתסא

 -סױרַא טשינ טרָאװ ןייק טָאה ןיילַא יז .ןעַײרש ןוא ןענייוו ןעמעלַא

 ,ךלַאק יװ סַיַװו יז זיא ןעוועג ןוא ליומ ןוֿפ טכַארבעג

 ןעירשעג ץעמע טָאה רעוא ריא ןבענ

 !טגָאזעגנָא ריד בָאה ךיא סָאװ ,ַאילָאק קנעדעג :!ַאילָאק --

 ימ ַאלעימס; :גנַאזעג סָאד טרעהעג יז טָאה ָאד ןוֿפ טשינ יװ

 ,ךעלעכיט טרעטַאלֿפעג ןבָאה ןטֿפול רעד ןיא .* *םָאידיַאּפ יָאב'ו

 "ניק ַא ןטינשעג ,ןיד רָאג ,ןיד טָאה ןעמעלַא רעביא ןוא ,ןעלטיה

 *!ַאקשטַאּפַאּפ !ַאּפַאּפ, :לוק שירעד

 ,"טבַאלש ןיא ןייג רימ ןלעװ טסיירד,* -- !טנוזעג ַײז ?
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 רתסא ןוא ןָאטעג גיוו ַא ךיז טָאה עסַאמ עטקירדעגֿפױא יד

 ,טרָא ןוֿפ טרירעג טָאה רע .טקורעגּפָא קיווָאװרג םעד ןעזרעד טָאה

 עיסורַאמ ןענַאטשעג זיא ?טעיװָאס-לעיס, ןבענ טרַאה ,געוו ןרעביא

 רעד וצ ןלַאֿפעגוצ עטלֿפײװצרַאֿפ ַא זיא יז .טנייוועג ךיוה ןוא

 רּתסא .טקַיורַאב ,טעלגעג יז ןבָאה ריא ןבענ סעטרֿבח עריא .טנַאװ

 "ורַאמ וצ טכוזרעֿפײא ןַא ןעמוקעגֿפױא זיא ריא .ןעזרעד סע טָאה

 עטלמַאזרַאֿפ יד .יז טסיירט ןעמ סָאװ ,טנייוו יז סָאװ םעד וצ .ןעיס

 .רערעטיש ןרָאװעג ןיא ריא םורַא .קירוצ ןעמונרַאֿפ ךיז ןבָאה

 ןײגרַאֿפ לוק סעלעטיא טרעהרעד ךעלטַײד רּתסא טָאה טציא טשרע

 :ןייוועג ןיא ךיז

 !ערעַײט עלעמַאמ ,קעװַא טשינ רָאֿפ !עלעמַאמ !עלעמַאמ --

 טָאה יז ּוװ טרָא ןקיבלעז םעד ףיוא .דניק םוצ ןֿפָאלעג זיא יז

 רעד וצ ןסקַאװעגוצ יו ןענַאטשעג הנח יא .,טזָאלעגרעביא יז

 ןרּתסא ןעורעד .לטנעה םַײב ןעלעטיא ןטלַאהעג טָאה יז .,דרע

 ןּפיל עריא .ןַײרַא ןגיױא יד ןיא ןקוק ריא טנעקעג טשינ יז טָאה

 -ןוא ןיה ןֿפָאלעג ןענַײז ןעלצרַאװש עריא ןוא טרעטיצעג ןבָאה

 עלעטיא יװ ךַײלג .גנובעלרעביא רעֿפיט ַא תעב קידנעטש יוװ ,קירוצ

 ןבָאה ןרערט עסיורג .טקִיורַאב ךיז יז טָאה ,עמַאמ יד ןעזרעד טָאה

 טלכיימשעג ןיוש טָאה יז ןוא ךעלעגייא עריא טכַאמעג לוֿפ ךָאנ
 ,ןדירֿפוצ

 -רעביא הנח טָאה -- !דניק רעַײא טמענ ,רּתסא ,ךַײא טַאנ --

 טָאה קילב ריא ןוֿפ ןוא ,סרּתסא ןיא לטנעה סעלעטיא טגיילעג

 ףרַאד ,דניק ַא טָאה ןעמ זַא -- סָארדרַאֿפ ןוא סעּכ טימ טצירּפשעג

 טָאה יז -- ..טימ ןֿפױל ןוא ןענייוו סע ןזָאל טשינ ,ןטיה סע ןעמ

 עקידניז ןייק ליױמ ןוֿפ ןעגנערבסױרַא טלָאװעג טשינ ,טקַאהעגּפָא

 ..הווצמ ַא ...ךַאז עטוג ַא טוט ריא ,טניימעג בָאה ךיא ןוא --- דייר
 ,ןײלַא ךיז וצ יו טדערעג יז טָאה --

 ןעמונעגּפָא ריא טָאה ןושל סָאד .םוטש ןענַאטשעג זיא רתסא

 ןעמונרַאֿפ ןוא ריא ןוֿפ טרעקעגּפָא ךיז טָאה הנח יװ ,ןעזעג טָאה יז

 ןרָאצ ריא ןיא עטליטשעג טשינ ַא .קרַאמ םוצ גנוטכיר רעד ןיא ךיז
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 ןוא טלעטשעגּפָא ךיז ,קירוצ ףיוא ןָאטעג רעק ַא ךָאנ ךיז יז טָאה

 :הזגור טימ ןֿפרָאװעגוצ

 זיא סע ףָאט סע ףרַאד ךיא טשינ !רּתסא ,דניק סָאד טיה ---

 ןוא ךָא זַא ..!תורצ ףיוא ,ךעבענ ,זיא רע !סנַאמ רעַײא ןוא סרעַײא

 ..!םיא וצ זיא ייוו

 .קעװַא זיא יז

 יטשינ ןיוש ןייו ךיא !הנח עיטָאיט ,טשינ ןיוש ןייוו ךיא --

 לוֿפ סיֿפ סרּתסא ןעמונעגמורַא ןוא ןעירשעגכָאנ ריא עלעטיא טָאה

 ַא ןָא .ריא ףיוא טַײרש הנח סָאװ ,ןעמַאמ רעד וצ דיילטימ טימ

 .טנעה יד ףיוא ןעלעטיא ןעמונעג רּתְסֹא טָאה טרָאװ

 "דנייטש עטַאלג ןֿפױה ןצנַאג ַא ריד ַאנ ,עלעמַאמ ,ריד ַאנ --

 .עקידכעלַײק עלַא ןענַײז ייז .געוו ןֿפױא ןענוֿפעג ייז בָאה ךיא .ךעל

 ןוא טנעה יד ןוֿפ ןָאטעג סיר ַא דניק סָאד ךיז טָאה -- ָאד טרַאװ

 ןַארַאֿפ !ךָאנ ןבַײלקנָא ייג ךיא ,עלעמַאמ ,טרַאװ -- ןֿפױל ןעמונעג

 !ווָאר ןיא לוֿפ

 "עגּפָא ךיז עיּפַאגַא טָאה סָאד -- ?ַארעטס ,ָאד וטסוט סָאװ ---

 "עג יז זיא "טעיװָאס-לעיס; ןרעטניה ןוֿפ .ןרּתסא ןבענ טלעטש

 .ןעמוק

 ךיא ,ָאי ..ךיא ..ייטש ךיא -- טרעטיצעגֿפױא טָאה רּתסא

 .ךעלדנייטש טבַײלק עלעטיא ,טרַאװ

 .ןעוועג וטסיב ּוװ ---

 ףעוועג ךיא ןיב ָאד --

 יןַאיטעּפ ןזיװעגנָא וליֿפַא בָאה ךיא .ןעזעג ךיד ךיא בָאה ָאד --

 סָאװ ,טסּוװעג טשינ ןצנַאג ןיא ,רוּכיש ןעוועג זיא רע .טסייג וד זַא

 ןטכענ ןעוועג וטסיב ּוװ ?ןטכענ רעבָא ,םיא טימ ךיז טוט סע

 ןוֿפ ליוו עיֿפַאגַא סָאװ ,טסּוװעג טשינ ןוא טקוקעג טָאה רּתסא

 .ריא

 ןטכענ ?טשינ ךימ טסנעקרעד ?ַאנלָאמ ַא יו וטסקוק סָאװ --

 ףױא ןבָאה רימ ?ןעװעג ןטכענ וטסיב ּוװ ,ךיא גערֿפ ,טכַאנ ַײב

 ,טרַאװעג ריד
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 ?רעוו --

 -עגנָא ךיא בָאה ערעשטעיוו ןסעּפָא ןכָאנ .ַאיטעּפ ןוא ךיא --

 זַא ,רעכיז ןעוועג ,סױרַא:טסייג וד ,עז ךיא .?קינרוק םעד ןדנוצ

 ז סעקַאיזיק יד ןגײלנַײרַא םענ ךיא .קירוצ ןַײרַא ךַײלג טסמוק וד

 ,רעכיז ןעװעג ךיא ןיב ,ןַײרַא זיא ץעמע רעה ךיא .ןוויוא ןיא

 ,וטסיב סָאד

 רעה ,*ענוװָאנַאּפעטס עיֿפַאגַא * עקטָאיט ,ריד טנוװָא ןטוג ַא; --

 ןיב ךיא -- רע טגָאז --- זייב טשינ ַײז; .ַאיטעּפ :קוק ַא וט'כ .ךיא

 ,טמעשרַאֿפ לסיב ַא ױזַא טלכיימש ןוא ,"ןענעגעזעג ךיד ןעמוקעג

 טקוק ןוא קעװַא ךיז רע טצעז ."ַאיטעּפ ,ץיז; ,םיא ךיא גָאז ,"ץיז;

 זיא יז; .טקוק ןוא טגַײװש .טגַײװש ןוא טקוק .רעמיצ ןטייווצ םוצ

 ךיא ,סייו ךיא ."ןעגנַאגעגסױרַא זיא יז; -- ךיא גָאז -- ?ָאטשינ

 רימ ןבָאה טכַאנ רעד ןיא ףיט זיב ,ןענַאטשרַאֿפ טשינ ןיילַא בָאה

 ַא ןסיורד ןיא סױרַא ךיא ןיב לָאמ עכעלטע .,ריד ףיוא טרַאװעג

 על ןייק טָאה ןעמ .רעטצניֿפ ןעוועג זיא ןעקלירוק ַײב .ןָאט קוק

 וד ּוװ ,ןֿפַײרגַאב טשינ רָאג ןעק ךיא .ןעזעג טשינ שֿפנ ןקידעב

 ַארעטס ,םוק .ןעוועג דָאש ַאזַא םיא זיא ,רימ .ןעמוקעגניהַא טסיב

 ַא ףױא רעדיװ ךיז טבַײלק סע ,טסעז ?ןייטש וצ ָאד ןיא סָאװ
 ...קרַאמ

 -קעװַא -- ץַאלּפ םוצ גנוטכיר רעד ןיא ןעמונרַאֿפ ךיז טָאה יז

 ...ןלַאֿפרַאֿפ ...סנַײמ עלעבַײט ,ןלַאֿפרַאֿפ ...ןרָאֿפעגקעװַא זיא ןרָאֿפעג

 ןיוש ,טצכערקעג עץיֿפַאגַא טָאה --- * .,,ידָאּפסָאה ,..ידָאּפסָאה ,יוא
 ,טשינ םענייק וצ טדערעג ױזַא טַאלג

 ,גנוטכיר רעד ןיא טקוקרַאֿפ ,ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ זיא רּתסא

 טשינ גנַאל ןיוש ןעמ טָאה קיווָאזורג םעד .ןרָאֿפעגקעװַא זיא רע ּוװ

 יד ןוֿפ ןקורדּפָא עֿפיט יד ןבילבעג רָאנ ןענַײז געוו ןֿפױא .ןעזעג

 זיא טנָאזירָאה ןזיב שזַא ,טַײװ ,טַײװ .טשינ רָאג רעמ ןוא רעדער
 ..קידיל ןרעדנע וצ טשינ .,,קידייל ןעוועג

 .עמומ * -- ,ןציײה םוצ טסימ טנקירטעג ' -- ,לּפמעלטּפַאנ וויטימירּפ *
 !רענַײמ טָאג ? --
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 ןַאמדלַאוװ .מ

 ק ע ר ש

 ,רעטצנעֿפ ןַײמ ןוֿפ סנדָאל עביוט יד

 -- טייקמוטש רעייז טכענ יד ןיא סיוא-ןצכערק

 .קערש

 ,רעגעלעג ןַײמ ,טעב עמוטש סָאד

 -- טייקביוט ןַײז ,טכענ יד ןיא סיוא-טנייוו

 .קערש

 ,טכַאנ עדעי ,בַײװ קידנֿפָאלש ןַײמ

 -- ןײגרַאֿפ סעמַאמ ריא סיוא-טמולח

 .קערש

 .ךַאװ ןיב ןײלַא ךיא רָאנ

 -- ןרעצ ענַײמ עלַא טימ

 ,געט עטצכערקעגסיוא טינ

 .טכענ עטנייוועגסיוא טינ

* 

 ףיוה ןַײמ ןוֿפ טייקצרַאװש רעד ןיא קוק'כ

 ,ךַאד םענעכָארבעצ ןוֿפ ןעמורב סָאד רעהרעד ןוא

 יםייה רעֿבורח ןַײמ ןוֿפ טמוק סָאװ

 ,טָארט ןקידרעביֿפ ןַײמ ןיא ךיא ןַאּפש

 -- טעב ןוא רעטצנעֿפ ןשיווצ

 .ןייצ עטצירקרַאֿפ טימ
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 ןַאמסָארג חשמ

 יליװשַאגושזד ןרַאדנעגעל ןופ דנַאל ןטפושיכרַאפ ןיא
 דנעב 2 יד ןופ לטיּפַאק ַא

 -עג רעקיטַײז ,רעליטש רעד וצ טריֿפעגוצ ךימ טָאה ןעמ ןעוו
 -קעלע ןַא טקירדעגנָא רענָאיצילימ רעד טָאה ,ַאדגָאלָאװ ןיא עדַײב
 ןטימ ּפעלק ַײרד ,ריט רענרעזַײא רעלָאמש ַא ןיא לּפענק שירט
 טנֿפעעג ךיז טָאה טלָאמעד טשרע -- לָארַאּפ ַא טגָאזעג ,רעגניֿפ
 ןוא גיוא ןַא טקוקעגסױרַא טָאה סע ,ריט רעד ןיא עלעדער ןיילק ַא
 ,טזָאלעגנַײרַא זדנוא טָאה ןעמ

 ןָאנ ןיא ןָאטעג גָאלש ַא טָאה חיר רעקיּפמעד ,רעטכידעג ַא
 קָאטש ַא ךָאנ ּפָארַא-טײג ןעמ .זדלַאה ןיא ךיז טקעטשרַאֿפ ןוא
 ןיוש ,ריט ענרעזַײא ןַא ךָאנ .ןַײרַא רעלעק ןיא רעקירעדינ ןגיטש
 ;לעֿפַאב ַא טלַאֿפ רָאדירָאק ןלָאמש םעד ןייגכרוד םַײב .ערעטיירב ַא

 !טנַאװ רעד וצ םינּפ ןטימ --
 ךיז לָאז ךיא ױזַא יװ ,טנַאװ רעכלעוו וצ ,טשינ סייוו ךיא

 ךימ טלעטשרַאֿפ ןעמ ןוא טנַאװ ַא וצ סיוא ךימ טיירד ןעמ ,ןלעטש
 רע .ןקשטיטלַא ןַא ײברַאֿפ טריֿפ ןעמ יו רעה ךיא .ריט ַא טימ
 טַײז ןיא קילב ַא ףרַאװ ךיא .טצכערק ןוא סיֿפ יד םיוק טּפעלש
 ,סיֿפ יד םיוק טגָארטרעד סָאװ ,שעוורעטנוא ןיא םענייא עז ןוא
 ,קידנלַאֿפ טייג ןוא טצכערק ,ךיז טלקַאװ

 -קעװַא טָאה ןעמ .טכַאנ ןטימ ךָאנ יאדװַא ןיוש דניצַא זיא סע
 קָאטש ַא ךָאנ טריֿפעגּפָארַא ךימ ןוא ריט יד רימ ןוֿפ ןעמונעג
 -קעלע .רעמיצ-םענֿפױא ןיילק ַא זיא ָאד .רעלעק ןיא רעקירעדינ
 טנדרָאעגנַײא ָאד ןיא סע .ןלוטש עכעלטע ,לשיט ַא ,טכיל שירט
 ,רעלעק ַא ןיא ,טעברַא רעייז ַײב 1 ןטסידעוװַאקנע ןציז סע .ָארויב ַא
 ,עיצוטיטסניא רעלַאמרָאנ ַא ןיא יו ,טכַאנ רעד ןטימ ןיא

 ,ײצילָאּפ רעשיטעװָאס רעה ןופ ןטנענַא
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 "רעטומ ןָאטסױא ךיז רימ טסייה ןעמ .ךימ טרידיווער ןעמ

 "יּפש ןיא ןעוועג רעדיװ טלָאװ ךיא יװ ,רָאֿפ רימ טמוק סע ,טעקַאנ

 סָאװ ,ךימ טרינעשז סע .בַײל ןַײמ ןטכַארטַאב ףרַאדימ ןוא לָאט

 .ױרֿפ עגנוי ַא ךיוא טציז לשיט םַײב ןטסידעוװַאקנע יד ןשיווצ

 עלַא ןלַײא טלָאמעד רעבָא ,ןָאטסױא רעכעלעמַאּפ ךיז ךיא ווּורּפ

 :רעטנוא קידלודעגמוא
 !?יירטסיב ,יירָאקס ---

 "רַאֿפ ייז ןלעװ סָאװ ?טַײצ ןייק טשינ ױזַא ייז ןבָאה סָאװ

 ? ןקיטעּפש

 -ֿפױא ץלַא ןוא שיט ןרַאֿפ ןייטש טײהרעטעקַאנ ױזַא ףרַאד ךיא

 ןגערֿפ ,אקוד טשינ ןיוש ךיז ייז ןלַײא טציא .ךיז ןגעוו ןבעג

 .רעכעלעמַאּפ ךָאנ ןבַײרשרַאֿפ ןוא ךַאז ַא רעביא לָאמ עכעלטע

 ,ןטייהלצנייא עלַא ןבעגרעביא סָאד טרעיודעג טָאה העש ייווצ

 ןוא ןעמענ יד ,ןעניוװ ייז ּוװ ,החּפשמ רעצנַאג רעד ןוֿפ ןעמענ יד

 בָאה ךיא סָאװ ,עטנַאקַאב ןוא םיֿבורק עטַײװ ןוֿפ ןליֿפַא ןסערדַא

 "טנע ףרַאד ךיא .ןרָאי-רעדניק יד ןיא וליֿפַא ,ןבעל ץנַאג ןַײמ ןָאטעג

 -עגלײטנַײא בָאה ךיא ײמרַא רעשַיײדרַאװגסַײװ רעכלעוו ןיא ,ןרעֿפ

 ךיא .סעקיװעשלָאב יד ןגעק טֿפמעקעג בָאה ךיא ױזַא יו ןוא ןעמונ

 .ןענהמכח וליֿפַא ןיוש ךיז ווּורּפ

 -עלב טימ טליּפשעג ךָאנ ךיז ךיא בָאה ןרָאי ענעי ןיא --

 .ךעלסקיב ענרעצליה ןוא ךעלדרעווש ענעכ

 "עגֿפױא ךיז טָאה קינלַאשטַאנ רעד .טנַײֿפ יז ןבָאה סעכלעזַא

 ָאּפ, עלענָאיצידַארט יד ןדַאלעגנַײא ךימ ,רעטנרָאצרעד ַא טלעטש

 ןֿפָארטש עברַאה ,עקידלַאב טימ טעָארדעג ןוא + *ירעטַאמ

 טימ ןלעװ רימ !טשינ ךיז ןעמ טלציוו ָאד זדנוא טימ --

 זיא סָאװ ,רעכערברַאֿפ ַא טַײז ריא !סַאּפש ןייק ןבַײרט טשינ ךַײא

 ! טכַאמ-טייקרעכיז רעד ןוֿפ ןענַאגרָא יד ךרוד ןרָאװעג טּפַאכעג

 ײטשרַאֿפ ךיא ,+ ַאקשטילק; ןַײמ זיא ױזַא יװ ,ךימ טגערֿפ רע

 .ךימ טפור'מ יװ * -- .ןַײרַא ןעמַאמ רעד ןיא 5 -- !רעלענש 2
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 רָאּפ ענַײמ ןענָאמרעד ךיז ךיא ליוו .םינָאדװעסּפ ןַײמ ,ָאזלַא .טשינ

 "ַאקשטילק; רָאנ ,ןבַײרשרַאֿפ ךיוא רע טעװ סָאד .ןעמינָאדװעסּפ

 ,אתורֿבח ןַײמ ,סרעֿפלעהטימ ענַײמ ךימ ןֿפור סע ױזַא יו ,טניימ

 ַאידַאיד, ,"לַאשזניק רעֿפרַאש, ,"ַאינַאװ רעלעג רעד, ,לשמל יו

 ,המודכו *רעזוַאמ

 ענירג טימ טצוּפַאב ,לדליב ןיילק ַא טגנעה טנַאװ רעד ףיוא
 ,5 יקסנישזרעשזד סקילעֿפ ןוֿפ לֿפײלש טיור ַא ןוא ,ךעלגַײװצ

 יז ,לענש ,לענש רעבָא ,ןָאטנָא קירוצ ךיז ךיא ףרַאד טציא

 ענַײמ טמענ ייז ןוֿפ רענייא .ןָאטנָא ןקידנערַאֿפ טשינ ךימ ןזָאל

 יד טימ לצנער סָאד .ןטעקַאנ-בלַאה ַא ךימ טריֿפ ןוא ןכַאז טשער

 ,ךיז ַײב ןזָאלעג ייז ןבָאה ןכַאז עקירעביא

 ַא רעדיוו זיא טרָאד .ריט ענרעזַײא ,עסיורג ַא ךָאנ ןעמ טנפע

 ,רעמַאק ַא ןיא ןַײרַא ןעמ טריֿפ ןטרָאד ןוֿפ טשרע ןוא רָאדירָאק

 ןיא טקוררַאֿפ רע .ןריט ענרעזַײא עטלּפָאד טימ ןגָאלשַאב זיא סָאװ

 .סָאלש ַא ןָא-טגנעה ןוא לגיר םעד ןסיורד

 סע .רעמַאק ןיא ןײלַא רענייא ןעוועג ךיא ןיב תעל-תעמ ַײרד
 -ַאּפ רענעכעלב רעד ןוֿפ חיר רעקידלביא רעד טעשטוקרעד טָאה

 יד ןיא ןליֿפַא טּפַאזעגנַײא ךיז טָאה האוצ ןוֿפ חיר רעד .* עשַאר

 ןֿפָלשעג טשינ ךָאנ ךיא ןיב טַײצ רעצנַאג רעד רַאֿפ .םישובלמ

 רָאנ ןיב ךיא יו ,טכַאנ רעטשרע רעד ןיא דלַאב .העש ןייא ןייק
 רעבָא ,קירוצ ןוא ןיה טריצַאּפשעג ךיא בָאה ,רעמַאק ןיא ןַײרַא

 :טנרָאװעג רעטכעוו רעד טָאה ךַײלג

 !ךיז ןגייל !ןייגמורַא טשינ ןעמ רָאט טציא --

 בָאה ,ערדלָאק ןוא ' קינעש ַא טימ לטעב ַא ןענַאטשעג זיא סע
 ףױא-טנֿפע רעסילש רעד .טגײלעגקעװַא ךיז ץכעוטעגנָא ןיא ךיא
 :טונימ ייוצ עדעי ?גיוא עשיֿפלָאװ; סָאד

 !ןֿפָאלש טשינ ןעמ רָאט ץכעוטנָא ןיא --

 ,ץַארטַאמיורטש ' -- .רעבעצטכַאנ * -- .ײצילָאּפ-םיײהעג רעד ןופ ףעש *
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 -טסילש רע -- קעװַא ךיז גייל ךיא רָאנ יו .סיוא ךיז ךיא וט

 טריֿפ טציא .םיא טימ ןייג ןוא ןָאטנָא ךיז לָאז ךיא .ריט יד ףיוא

 ןטלַאה ךיא זומ טנעה יד .לַאז ןסיורג ַא ןיא ףױרַא ןיוש ךימ . ןעמ

 .רעטנורַא ףיוא

 -ָאדעילס רעד .גנושרָאֿפסױא יד ןָא טשרע ךיז טבייה טציא

 ,עולב עצרַאװש ַא טגָארט רע .ליוויצ ןיא ןָאטעגנָא זיא לעטַאװ

 יא ָאד .בַײל קירָאה ןַײז סױרַא ךיז טעז סע ןוא ,טעיליּפשעגּפָא

 טרעדיוש ךימ .לעטַאװָאדעילס םעד ,סייה םיא זיא סע .טצייהעגנַײא

 "כער רעד ףיוא .טצרַאשרַאֿפ םיא ַײב ןענַײז לברַא יד .טלעק ןוֿפ

 עטעקַאנ ַא ןוא רעקנַא ןַא טרַױטַאטסעגסױא םיא ַײב זיא טנַאה רעט

 ּווװ :ַײנ'ס ףיױא ץלַא ןָא רימ טימ טבייה רע .גנַאלש ַא טימ ױרֿפ

 ןענַײז רעװ ,טבעלעג סָאװ ןוֿפ ,ןרעטלע יד ןענַײז רעװ ,ןריובעג

 טמענ ,רעביא םעצולּפ טסַײר רע .םיֿבורק ןוא עטנַאקַאב ענַײמ

 םעד ףױא רע טקור ,םעד טימ קיטרַאֿפ .רעדעֿפַײלב ַא ןצינש

 .רעװלָאװער ַא -- סױרַא-טיצ ןוא דָאלֿפוש

 ?רעוװעג ףיוא ךיז טנעק ריא ---

 טנידעג טשינ לָאמ ןייק בָאה ךיא .טשינ ךיז ןעק ךיא ,ןיינ --

 .ײמרַא רעד ןיא

 :רעװלָאװער ןטימ ןרילוּפינַאמ טמענ ןוא ףיוא ךיז טלעטש רע

 ןביז ןגיל ןיזַאגַאמ ןיא .גנינוַארב רעשיגלעב ַא זיא סָאד --

 יד ןוא לגניצ םַײב קורד ןייא רָאנ .רער רעד ןיא ענייא ןוא ןליוק

 -סיױא טליװ ריא ,ךַײא טַאנ !םידש יד יװ סױרַא-ןעַילֿפ ןליוק

 ? ןריבורּפ

 טשינ ךיז ןעק ךיא .ןריבורּפסױא טשינ ליוו ךיא ,ןיינ ---

 .ףיורעד

 יעטסקיטכיװ סָאד ןגָאז דניצַא זדנוא ריא טעװ ,ױזַא ביוא ---

 יױנעג ץנַאג זיא זדנוא !סָאריּפַאּפ ַא רעירֿפ טרעכױררַאֿפ ,ךַײא טַאנ

 .5עויסנעֿפעד רעשיליוּפ רעד ןיא טעברָאעג טָאה ריא זַא ,טסּוװַאב

 ,לצילָאּפ-םייהעג 8
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 "עגרעביא טָאה ריא ןטסינומָאק לֿפיװ ,זיולב רָאנ זדנוא טגָאז ָאט

 רַאֿפרעד טָאה ריא טלעג לֿפיװ ןוא יײצילָאּפ רעשיליוּפ רעד ןבעג

 טגָאז ?קיטש ןוֿפ יצ ןיול-שדוח ַא ןעמוקַאב טָאה ריא ,ןגָארקעג

 !?לֿפיװ !?לֿפױװ !רעלענש !רעלענש !ךַײלג !ןיוש

 ןוֿפ ןעגנולייצרעד יד ןיא טנָאמרעד טציא ךיז בָאה ךיא

 -עד רעשילױּפ רעד ןיא ןרָאװעג טשרָאֿפעג ןענַײז עכלעוו ,םירֿבח

 רעשרָאֿפסױא םעד דצמ גנוקידײלַאב ןוֿפ לַאֿפ ַא ןיא .עוויסנעֿפ

 ַא טּפַאכעג רע טָאה -- ןבעגעגרעביא לָאמַא רענייא רימ טָאה --

 ,ןַײרַא ּפָאק ןיא רעשרָאֿפסױא םעד ןֿפרָאװעג ןוא שיט ןוֿפ רעטניט

 ףיוא טרָאֿפ ןעמ טרעֿפטנע ױזַא יו ?דניצַא ןעמ טריגַאער ױזַא יו

 ?לכיימש ךיא ?עגַארֿפ ןַײז

 טֿפרַאדַאב טָאה יײצילָאּפ עשיליוּפ יד יצ ,טשינ סייוו ךיא --

 יז ןוֿפ ךס ַא טָאה יז ,ןטסינומָאק ריא ןבעגרעביא רַאֿפ ןלָאצַאב

 ןענײארַאֿפ יד ןיא ןטערטֿפױא ןגעלֿפ ןטסינומָאק יד .טנעקעג טוג

 ןטנעגַא-יײצילָאּפ יד ןוא ,סעדער ערעייז טימ .,ןעגנולמַאזרַאֿפ ףיוא

 .עלַא יד טנעקעג ןבָאה ,לַאז ןיא ןסעזעג ןענַײז עכלעוו

 -עגסױרַא ןענַײז עכלעוו ,עקינעי יד ןוֿפ ןעוועג ריא טַײז --

 ןטנעגַא-יײצילָאּפ יד ןשיוצ יצ ,סעדער עשיטסינומָאק טימ ןטָארט

 ?לַאז ןיא ןסעזעג ןענַײז עכלעוו

 ןקיצנייא ןדעי .רָאי קיסַײרד עשרַאװ ןיא טניווועג בָאה קיא ---

 ןעק ,קיטעט ךעלטֿפַאשלעזעג ןעוועג רָאנ זיא סָאװ ,ודנוא ןוֿפ

 סָאװ ,דנַײרֿפ ןוא עטנַאקַאב רעטרעדנוה בָאה ךיא .טוג ץנַאג ןעמ

 ןייק ןעועג טשינ ןיב ךיא .ןרָאי רעגנילדנעצ טניז ךימ ןענעק

 ךס ַא רעבָא בָאה ךיא ;ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןוֿפ דילגטימ

 רעכעלטרָאװטנַארַאֿפ ַא ךיוא ןעוועג ,טעברַאעגטימ ריא טימ טַײצ

 גנוטַײצ יד .טסעמרַאֿפ ,לַאנרושז ןשירַארעטיל ַא ןוֿפ רָאטקַאדער

 טעַארדעג ןעמ טָאה רימ ןוא טכַאמרַאֿפ ןוא טריקסיֿפנָאק ןעמ טָאה

 ,סעיסערּפער טימ

 ?תוַסיֿפּת עשיליוּפ יד ןיא ןסעזעג טַײז ריא --

 ,ןייג =
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 -עגנַײרַא טשינ ךַײא ןבָאה ייז ביוא ,רָאלק ךָאד זיא ,ונ --

 ,ךָאנ טגָאז ריא ןוא !שטנעמ ַא סרעיײז ןעוועג ריא טַײז ,טצעז

 ןגעו ןסייו רימ !רעװלָאװער ןייק ףיוא טשינ ךיז טנעק ריא זַא

 ןלייצרעד טשינ זדנוא טעװ ריא ביוא !ןילַא ריא יוװ רעמ ךַײא

 רימ :טרַאװרעד ךַײא סָאװ ,ךָאד ריא טסייוו ,תמא ןצנַאג םעד

 ַא ךָאנ טרעכױררַאֿפ ,טַאנ !םיאנוׂש ןייק טימ טשינ ךיז ןעקצַאצ

 !סָאריּפַאּפ

 דליב סיורג ַא ןיוש טנַאװ רעד ףיוא ןעגנָאהעג זיא ָאד ךיוא

 ?יקסנישזנעמ ןוֿפ ןוא יקסנישזרעשזד סקילעֿפ ןוֿפ

 ךַאז ערעַײט ַא רַאֿפ סָאװ ,טליֿפרעד טשרע ךיא בָאה טציא

 .רעמַאק ןיא ןַײז סָאד זיא סע

 ,קירוצ-ןוא-ןיה רעמיצ ןרעביא ךיז טיירד רעשרָאֿפסױא רעד

 םעצולּפ .טרָאװ ןייק סיוא רימ טימ טשינ טדער ןוא ,זַײװנעהעש

 ,םינּפ ןַײמ וצ טנעָאנ וצ ךיז טגייב ,רימ וצ וצ-גנורּפש ַא רע טיג

 :דליו טעשטיר ןוא ןגיוא ענַײז ףױא-טסַײר

 ,ץלַא טלייצרעד ,טגָאז !.ד .װ .ק .נ רעד ןוֿפ טקזוח ריא --

 -ערג טימ ךיז ןבָאה רימ .ןכַאמ דימ טשינ זדנוא טעװ ריא !ץלַא

 ךיז ריא טָאה ןעו !לענש טגָאז ףבעגעג הצע ןַא םיאנוׂש ערעס

 טָאה ןעװ !?ןעוו ןוא ּוװ ?ןיקצָארט טימ לָאמ עטצעל סָאד ןעזעג

 !!טגָאז ,טגָאז ,טגָאז ?לָאמ עטצעל סָאד ןעזעג םיא ריא

 ץלָאטש טליֿפרעד ךיז בָאה ךיא .ןרָאװעג רעמערַאװ זיא רימ

 טָאה טַײז רעטייווצ רעד ןוֿפ !?ןיקצָארט טימ ךיא .עגַארֿפ ַאזַא ןוֿפ

 ךיא םוק יװ ?ןָא ךימ ייז ןעמענ ןעמעוו רַאֿפ .קערש ןטינשעג ךימ

 ןענָאק וצ ידּכ ,ךעלעמַאּפ ןרעֿפטנע וצ סילשַאב ךיא !?ןיקצָארט וצ

 ,טײקשירַאנ ַא טימ ןּפַאכסױרַא טשינ ךיז ןוא ןטכַארט םעד תעשב

 ,יאדװַא ,ָאי ?תמא ?ןיקצָארט שטיוװָאדיװַאד וועל טניימ ריא ---

 ךיא סָאװ ,ךוב ַא םענַײז ןיא דליב ַא ףיוא ,םיא ךיא בָאה ןעזעג

 ,טנעיילעג בָאה

 ,םילודג עשיטצוָאס ?
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 סייוש ַא סױרַא םיא זיא ענַײמ רעטרעוװו רָאּפ עטצעל יד ַײב

 ןעגַײז ןגיוא יד .םינּפ ןיא ןברַאֿפ יד ןטיבעג םיא ךיז ןבָאה סע ןוא

 :ןעגנורּפשעגסױרַא

 טָאה ריא ?רעכיב ענַײז טנעיילעג עקַאט טָאה ריא ?סָאװ ---

 ?ווװ ?דליב ַא רַאֿפ סָאװ ,רעכיב ַא רַאֿפ סָאװ ?דליב ןַײז ןעזעג

 ?ױזַא יו

 ןיא טשינ ןיוש טדער דניצַא זַא ,טליֿפרעד ךַײלג בָאה ךיא

 ןשיטעװָאס ַא ןוֿפ טייקירעגַײנ יד רָאנ ,רעשרָאֿפסױא רעד םיא

 ךיז טוט סע סָאװ ,ןסיוו וצ טוהל ןוא קירעג ױזַא זיא סָאװ ,שטנעמ

 וצ תוכייש ַא טָאה סע ןעװ ,ןיוש סרעדנוזַאב ןוא דנַאלסיױוא ןיא

 "רעד טסנרע ץנַאג רימ רַאֿפ ןיוש ךיז רע טָאה טציא .ןיקצָארט

 טָאה רע .רימ ןוֿפ טקורעגּפָא ךיז ןוא קיטכיזרָאֿפ ןרָאװעג ,ןקָארש

 :עגַארֿפ ןייא רימ וצ ךָאנ

 ?קסנעלָאמס ןיא גנוטסעֿפ יד סיוא-טעז יו --

 ?קסנעלָאמס ַא רַאֿפ סָאװ ?גנוטסעֿפ ַא רַאֿפ סָאװ --

 סָאװ .טָאטשגנוטסעֿפ ַא ,קסנעלָאמס ןייק זיא טעליב רעַײא ---

 ?ןקוקוצסיוא טרָאד העדב טַאהעג ריא טָאה

 ןרעֿפטנע טשינ רעמ ךַײא לעוװ ךיא --

 רעַײא ןוא טגָאזעג ץלַא ןיוש ריא טָאה םעד טימ !טוג --

 ,ןסָאלשַאב ןיילַא לרוג

 ןיא ןריֿפקירוצ ךימ טסייה ןוא רעטכעוו םעד ךָאנ טגנילק רע

 בָאה ךיא לַײװ ןֿפָאלש ןגייל טשינ ןיוש ךיז רָאט ךיא .רעמַאק

 ןיא סקעז ךָאנ ןיוש זיא סע .1?"*םָאידָאּפ, םוצ ןֿפָארטעגנָא ןיוש

 .ירֿפ רעד
 ט

 בָאה ךיא רעבָא ,עיצַאקיבוא ןיא ןעמ טריֿפ גָאט ןיא לָאמ ייווצ

 לָאז רעטײלגַאב ןַײמ זַא ,ארומ בָאה ךיא .ןײגוצנַײרַא טרָאד ארומ

 ,ןייטשפיוא
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 ריט רעד רעטניה ןוֿפ ,טרָא ןֿפױא ,ָאד ןקידנערַאֿפ טשינ ךימ

 .ריֿפַא
 ףיוא עקרושזיד ןיא טריֿפעג ךימ ןעמ טָאה גָאט ןטייווצ ןֿפױא

 ךיא .ליד ןֿפױא רָאה עּפוק ַא ןגעלעג זיא טרָאד .רָאה יד ןרעשּפָא

 ןציז סע ןשטנעמ ַא רַאֿפ סָאװ ,ןֿפערט רָאה יד ךָאנ טלָאװעג בָאה

 -כעּפ טימ ,רָאהנעױרֿפ עדנָאלב ,עגנַאל טשימעגסיױַא ןגיל סע .ָאד

 עּפוק רעד ןוֿפ ןטכױלעגסױרַא יו רעבָא .רָאה עטלזַײרקעג עצרַאװש

 ,עסַײװכלימ ןיוש ,רָאה עיורג עכיײװדַײז סעמסַאּפ עכעלטע ןבָאה

 יד זַא ,ֿפערט טוװרּפעג בָאה ךיא .ןקשטיטלַא ןֿפיט ַא ןוֿפ יו

 בָאה ךיא ןצכערק סנעמעוו ,ןקשטיטלַא םענעי ןוֿפ ןַײז ןזומ רָאה

 שעװרעטנא רעד ןיא םיא טָאה ןעמ ןעװ ,טכַאנ ַײב טרעהעג

 עטלַא ענַײז טּפעלשעג םיוק טָאה רע ןוא רימ ןבענ טריֿפעגכרוד

 ףרַאד רעקשטיטלַא רעד זַא ,טייקרעכיז ַא טליֿפעג םָאה ךיא .סיֿפ

 .רעטנרעלעג ַא ,רָאסעֿפָארּפ ַא סעּפע ,טנעגילעטניא ןַא ןַײז

 ךימ ןוא טסיֿפַארגָאטָאֿפ ַא ןעמוקעג זיא ןרעשּפָא םעד ךָאנ

 ּפָאק םעד רימ טיירדעג ,סעזָאּפ עכעלטע ןיא ןעמונעגרעטנורַא

 ןקורדּפָא ןזָאל ףיוא טריֿפעג ךימ ןעמ טָאה ךָאנרעד .ןטַײז עלַא ןיא

 | .רעגניֿפ יד

 טָאה טכַאנ עדעי .ןֿפָאלשעג טשינ טכענ ַײרד ךרוד ןיב ךיא

 ךיוא טעמּכ בָאה ךיא .גנושרָאֿפסױא רעד ףיוא ןֿפורעג ךימ ןעמ

 סָאד ,ןֿפמַארק-ןגָאמ עקידארומ ןוֿפ ןטילעג בָאה ךיא .ןסעגעג טשינ

 טָאה .טכַאנ ַײב ןוא גָאט ַײב טנערבעג טָאה לּפמעל עשירטקעלע

 ַא ןשיור טרעהעג בָאה ךיא .ךיז טקוטעג ןוא טקנַאצעג רדסּכ

 ץעגרע ןעמ טסיש סָאד זַא ,טלעטשעגרָאֿפ רימ בָאה ךיא .רָאטָאמ

 -רַאֿפ וצ ידּכ ,לעיצעּפס טשיור רָאטָאמ ַא ןוא ןרעמַאק יד ןיא ָאד

 זַא ,טכַאדעגסיױא וליֿפַא ךיז טָאה רימ ,תולוק יד ,ןסיש סָאד ןביוט

 ,ןּפלַאז ערעדנוזַאב רעה ךיא

 סע טָאה ױזַא ,לּפמעל םענוֿפ ןקוט ןוא ןעקנַאצ סָאד יװ ױזַא

 טָאה ןדייועגניא יד ןיא .חומ ןיא טקוטעג ןוא טקנַאצעג ךיוא רימ

 ןטינשעג ןוא טעשטרָאקעג סע
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 -קָאד א ןבָאה זומ ךיא זַא ,ענרושזיד םעד ןדלָאמעג בָאה ךיא

 עירַאלעצנַאק ןיא טריֿפעגנַײרַא ךימ ןעמ טָאה טכַאנ ַײב .רעט

 -וא ךימ טכוז רע .רעטקָאד ַא טרַאװעג ןיוש טָאה טרָאד .ןטנוא

 ןבָאה ךיא זומ ,ךיא ןעקרעד ענימ ןַײז ךָאנ .ץיה יד טסעמ ,רעט

 -ָאק רעד .ןָאט וצ רימ טימ סָאװ ,טכַארט רע ןוא ,ץיה עסיורגג

 -רעד ןוא רעטרעװ עכעלטע עלעטעצ ַא ףיוא ןָא-טבַײרש טנַאדנעמ

 ולַאֿפ םעד ןיא רָאנ; :וצ ךָאנ טגָאז רע .רעטקָאד םעד סע טגנַאל

 -עגנָא םיא טָאה טנַאדנעמָאק רעד זַא ,ךיא ײטשרַאֿפ םעד ןוֿפ

 -יּפש ןייק ןיא ןענַאד ןוֿפ ןעמענ טשינ ךימ רָאט ןעמ זַא ,ןבירש

 טימ טעָארד סע בױא ,לַאֿפ םעד ןיא רָאנ אמּתסמ ,ןירַא לָאט
 "קַיורַאב ַא שטָאכ ןבעג וצ רימ רעטקָאד םעד טעב ךיא .ןברַאטש
 ןָא םיא ףור ךיא ןוא .סכעלנע סעּפע רעדָא ַאננָאד ַאלעב יװ ,לטימ
 תעב ץינ ךיא עכלעוו ,ןטנעמַאקידעמ ןוֿפ ןעמענ עכעלטע ךָאנ
 ַא עירַאלעצנַאק ןיא רעביא-טזָאל רע .סעקַאטַא-ןגָאמ עכלעזַא
 ,גָאט ןיא לָאמ ַײרד ןעמענ ףרַאד ךיא סָאװ ,סנּפָארט טימ לשעלֿפ
 -ָאק ןוֿפ טײהנזעװנָא ןיא ,עירַאלעצנַאק ןיא ,טרָא ןֿפױא ָאד רָאנ
 ,טנַאדנעמ

 -עילס רעד ךימ טגערֿפ גנושרָאֿפסױא רעקיטכַאנַײב רעד ףיוא
 -קָאד ןייק טשינ ןיב ךיא ,ןיינ .רעטקָאד ַא ןיב ךיא יצ ,לעיטַאװָאד
 ץיזַאב ךיא ,ןייגנ ?גנודליב ערעכעה ,סלַאֿפנלַא ,ךיא ץיזַאב .רעט
 טסּוװעג ךיא בָאה סָאװ רַאֿפ ָאט .גנודליב ערעכעה ןייק טשינ
 -ער ןוֿפ ןעמענ עשינַײטַאל ןֿפורוצנָא ,עירַאלעצנַאק ןיא ,ןטנוא
 ' ?ןטּפעצ

 טֿפָא ייז געלֿפ ךיא .ןעלטימלייה ערעלוּפָאּפ ןענַײז סָאד --
 ןעמענ ערעייז ךיא קנעדעג רעבירעד .ןצינַאב

 :סוֿפ ןטימ טעּפוט ןוא ןיוש ךיז טסעּכ רע

 !שטָאלָאװס ,גנודליב ערעכעה טָאה ריא --

 !לעיטַאװָאדעילס רעגריב ,גנודליב עלעטימ רָאנ ,ןיינ ---

* 
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 -סױרַא לָאמ עטשרע סָאד ךימ ןעמ טָאה גָאט ןטירד ןֿפױא

 יעשירֿפ יד ןוא טכילגָאט סָאד ,ףיוה ןיא ריצַאּפש ףיוא טריֿפעג

 טָאה רימ .ָאטעג ףרָאװ ַא רימ ףיוא ךיז ןבָאה ,טֿפול עֿפרַאש

 ךיא ףןגיא יד ןכַאמרַאֿפ טזחמעג בָאה ךיא ןוא םעטָא טלעֿפרַאֿפ

 .טסוהרַאֿפ ןוא טעינילכרַאֿפ ךיז בָאה

 ַא ןיא ןײגמורַא ןוא רעטנורַא טנעה יד ןטלַאה ףרַאד ךיא

 טריטעּפער ןוא רעיוט ןוֿפ לריט םַײב טייטש רעטכעוו רעד .זַײרק

 ַא ײב/ סה טעװ סע ףעשעג סע ןָאק ָאד טָא .רעװלָאװער ןַײז

 ַא וצרעד טּפיה רעביא ןֿפרַאד ייז ביוא ,?ןֿפױלטנַא 'וצ ווּורּפ

 .ץוריּת

 ליו ךיא -- רעטכעװ םוצ ךיא גָאז -- !טלַאק זיא רימ --

 .רעמַאק רעד ןיא קירוצ

 קערש ןַײמ טקרעמַאב ,סיוא-טעז ,טָאה רע ,האנה טימ טכַאל רע

 ;:דשח ןוא

 וטסָארֿפ דַארג קיצרעֿפ ןוא ףניֿפ לּכה-ךסב זיא סע ?סָאװ ---

 !סייה ןַײז ךָאד ףרַאד ךַײא רעבָא

 טימ זיא רע סָאװ ,רימ ןוֿפ ליו רע סָאװ ,טשינ סייוו ךיא

 טלָאװ ךיא .רעמַאק רעד ןיא ןַײז ןיוש ךימָאל .ןגָאז וצ ןסיוא םעד

 | ,סױרַא ןטרָאד ןוֿפ ןלעװו טשינ ןיוש

 רעד ףױא ןעגנַאגעג טשינ ןיוש ךיא ןיב טכַאנ עטרעֿפ יד

 רעווש ךיז זיא סע .ןֿפָאלש לסיב ַא טנָאקעג ןיוש ןוא גנושרָאֿפסױא

 ןשיֿפלָאװ; םַײב לדנדעל םעד ןוֿפ ּפַאלק םעד וצ ןעניווװעגוצוצ

 ןַײרַא -טקוק ןוא טונימ ייוצ עדעי טנֿפע רעסילש רעד סָאװ ,*גיױִא

 טנעה יד ןטלַאה ןעמ ףרַאד ןֿפָאלש םַײב זַא ,ךימ טנָאמרעד רע

 .ערדלָאק רעד ףיוא

 ךיוא ןביג רָאדירָאק ןרעביא רעטכעוו םענוֿפ טירט ערעווש יד

 ןעמ ןוא סָאלש םעד רעדיוװ ןיוש ןעמ טנֿפע טָא ןוא .ור ןייק טשינ

 ,טנאטסערַא ןַא ןַײרַא-טריֿפ ןעמ .רעמַאק ןוֿפ ריט יד ףיוא-טלגיר

 טשינ ָאד ןיוש לעװ ךיא .רֿבח-הסיֿפּת ַא !שטנעמ ַא ךָאנ

 ןבעל וצ רעטכַײל זיא סע .קילג סיורג ַא זיא סָאד .םַאזנייא ןַײז
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 שטנעמ ַא טייטש ריד ןבענ ןעװ ,ןברַאטש וצ רעטכַײל וליֿפַא ןוא
 ,רעדורב-לרוג ַא --

 ןַא טימ רימ וצ טקניו רע ,ןדייר טשינ רָאג ןעמ רָאט טציא
 :גיוא

 !ןגרָאמ ,ןגרָאמ ---

 בָאה ךיא סָאװ ,שײלֿפ לקיטש סָאד ןגעלעג זיא לשיט ןֿפױא
 ןגיל סע .ָאװָאלינַאד ןיא לַאזקָאװ ןוֿפ טלָאמעד ןעמונעגטימ ךָאנ
 :גױא ןטימ קנו ַא רעדיו טיג רע .טיורב סעקַײּפ ענַײמ ךיוא

 ?ןסע ןָאק ןעמ --

 ץלַא ךַײלג סָאד טֿפרַאװ רע .ָאי ףיוא ּפָאק ןטימ לקָאש ךיא

 .ערדלָאק ןַײז רעטנוא רעטנורַא

 -סערַא ןַא ךָאנ רימ וצ טזָאלעגנַײרַא ןיוש טָאה ןעמ זַא ,טציא
 -סיוא יד זַא ,רעטכַײל ןיוש זיא רימ טימ זַא ,ךיא ײטשרַאֿפ ,טנַאט
 ,גנַאל ףיא ןלעװ ךיא טלָאװ טציא .טקידנעעג ןיוש זיא גנושרָאֿפ
 ..ןֿפָאלשנַײא -- גנַאל

 ןײט:ניבור ףסוי

 עיזא תורהנ לע

 ןסעזעג קערש ןיא רימ ןענַײז סעיזַא-לטימ ןכַײט יד ַײב
 ..טרָאד סעגערב עדמערֿפ יד ףיוא ןרערט עסייה טימ טגָאלקעג ןוא
 ,ןסעגרַאֿפ וצ טשינ דיל רעזדנוא -- ןעגנוזעג רימ ןבָאה רעדיל
 ,טרָאװ רעזדנוא ןסעגרַאֿפ טשינ -- טרזחעג רימ ןבָאה רעטרעוו
 יד ךיז ןעלקנוט'ס -- ןסיורד ןיא טסקוק ןוא טכַאנ ַײב טסגיל

 ,ןעַײלַאמיה

 ..,ּפָארַא קירעדינ ןעקניו ןרעטש עקידשמוח עסיורג
 ,ןעיירשעצ טכַאנ רעד ןיא ךיז טסליוו ? ןכָארקרַאֿפ רעהַא ךיא ןיב יו
 !ּפָאק ןקידרעביֿפ ןַײד טימ ןכערבעצ טכַאנ ןוֿפ טנַאװ יד טסליוו
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 טָאימע לארשי

 "עקידלושמוא ןעצ יד בילוצ , ךוב ןופ

 רענַאל ןיא חסּפ

 "רעד .טַײװ רעייז ,טַײװ ןעוועג ךָאנ רימ ןענַײז ונתוריח ןמז וצ

 סנילַאטס ןיא "ססמערו םותיּפ, טיובעג ץלַא ךָאנ רימ ןבָאה לַײװ

 !דלַאװ ַא רעבָא ,דלַאװ ַא טקַאהעגסױא ןיוש ןבָאה רימ .ןרעגַאל

 ,ךיוא טעװעשטרָאקעגסיױא ייז ןוא ,רָאי טרעדנוה עכעלטע וצ רעמייב

 רעד ןוֿפ ןעלצרָאװ עטרעטנָאלּפרַאֿפ עטלַא יד טרעבײרטעגסױרַא

 יד ןטישרַאֿפ ןעמ ףרַאד סָאװ וצ .טַישרַאֿפ רעכעל יד ןוא דרע

 ,רעמייב יד ןטינשעג ןבָאה רימ זַא ,גונעג טשינ זיא ?רעכעל

 יז ,גנעל יד רעטעמ ירד וצ טגעזעצ ,ןגַײװצ יד טנערבעגמורַא

 קינלַאשטַאנ רעזדנוא רעבָא ?ןענישַאמ-טסַאל ףיוא *טעוװַארּפטָא;

 :טשינ ךָאד םיא ןלעֿפ טנעהטעברַא ןייק ןוא ,ןענעכייצסיוא ךיז ליוו

 זיא -- ןשטנעמ טנזױט ייווצ ןיוש טלייצ טקנוּפרעגַאל רעזדנוא

 ןֿפױא טָאטש ַא ןעיוב וצ לעֿפַאב ַא םעצולּפ םיא טיג ןעמ זַא יו

 ןיוש ןבָאה רימ ?ןטנַאטסערַא ןלעֿפ סע ?זיא סָאװ ?דלַאװ ןוֿפ טרָא

 -ָאדָאװ; רעד וצ עיצנַאטסנַאב רעניילק רעד ןוֿפ רער ַא טגײלרַאֿפ

 ןּפעש ןוויטָאמָאקָאל יד ןענַאװ ןוֿפ ,םערוט-רעסַאװו םעד ,?עקשטַאק

 רימ :רעירַאב רעניטש ַא טלבױרדעצ ןיוש ןבָאה רימ ;רעסַאװ

 ..ןָאטעג סָאװ טשינ ןיוש ןבָאה

 ייד ַײב וליֿפַא ןוא חסּפ ןעמוקעגרעטנוא לַײװרעד רעבָא זיא

 ןדִיי ןוֿפ ןעוועג טדמערֿפעגּפָא ןרָאי עגנַאל ןוֿפ ךשמ ןיא ןענַײז סָאװ

 טימ ןעמַאװצ "ןציז; רָאי רָאּפ יד ךרוד ךיז טָאה ,טייקשידַיי ןוא

 .קנוֿפ ַא ןדנוצעגנָא ןדִיי עשידַיי

 רעשטיווַאביל רעד ,דָיי רעשידרֿפס רעד ,םייח םהרֿבא 'ר

 רעדנוזַאב זיא ,רָאי 25 ןוֿפ לייטרוא ןַא טימ ָאד טציז סָאװ ,דיסח

 ענעכעלב ענַײז עלַא סיוא-טילג ןוא רע טרעַײש םדוק .ןעמונרַאֿפ
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 -ַאב ןרעיוזסיז ןטימ ךעלעּפע עשיקעבזוא ענַײז רַאֿפ .חסּפ ףיוא םילּכ
 ןַײז יײב סיוא ךיז רע טֿפױק ,:לַאטֿפעש ןימ ַאזַא ,קוירוא ןטמעט
 זיא םינּפ ןַײז ,2 ?קישטדַאירַאנ; ןשיטימעסיטנַא םַײב ןוא רידַאגירב
 ענַײז ;עינַאװערָאה ןַײז ףיא טקוקעג טשינ ,טנַײשעצ סרעדנוזַאב
 ןעוו ,םייה רעטלַא רעד ןיא לָאמַא םענַײמ ןדייז םַײב יו ןכַאל ןגיוא
 רע .הרומש-הצמ ןקַאב ןדִיי עשימייה ענַײז טימ ןעגנַאגעג זיא רע
 ןַארַאֿפ :קעּפ עסיורג עקידחסּפ ייווצ ןעמוקַאב םייה רעד ןוֿפ טָאה
 "עג ןוא ,רעקוצ ןוא לעמ ןַארַאֿפ ,שיײלֿפ עטנקירטעג ןַארַאֿפ ,הצמ
 .לֿפָאטרַאק עטנקירט

 טלַאה סָאװ ,ָאװטסלַאשטַאנ רַאֿפ ןײגּפָארַא רעבָא טעוו טפלעה ַא
 טרֿפב ,ביל ייז ןבָאה ןָאט שַאנ ַא רָאנ ,חסּפ ןוֿפ טשינ עקַאט
 ץלַא ךָאנ טעװ ךָאד .גָאט עלַא טשינ ייז ןעעז ייז סָאװ ,םילכַאמ
 תיזּכ ַא רעגַאל ןיא ןדִיי ןדעי ןלייטעצ וצ ףיוא גונעג ןביײלברעביא
 סע יװ ןיוש טעװ .ס רעטקָאד רעשיניַארקוא רעטוג רעזדנוא ,הצמ
 געט ייווצ יד ףיוא ןדִיי ענַײז טימ ןעמייח-םהרבַא 'ר ןעַײרֿפַאב זיא
 םידרֿפס רעדנַאקרַאמַאס ענַײז טימ טעװ םייח-םהרבַא 'ר ,תמא .חסּפ
 -סיוא טשינ לָאז סע זַא ,חסּפ-רַאֿפ םעד ןטעברַאּפָא רַאֿפרעד ןֿפרַאד
 רע ףָאט סע רע טעװ .געט ייװצ יד טָא ןיא טעברַא ןַײז ןלעֿפ
 ַא רַאֿפ סע טָאה רע . ?ַאגולסבָאזַאכ, ןוֿפ עדַאגירב רעד ןיא זיא
 רעביא טימ רַאווורעזער-דָאב םעד טלוֿפעגנָא .ןָאטעג ךיוא ןרָאי
 ןוא טייזעצ :רעסַאװ טימ טגרָאזַאב ךיק יד ןוא רעסַאװ רעמע 0
 -ַאב ןעמ ּוװ ,םוטעמוא ץלָאה סָאד טריֿפעגרעדנַאנוֿפ ןוא טקַאהעצ
 ,ןקַארַאב יד ןיא ,דָאב ןיא ,ךיק ןיא :ףרַאד

 רַאֿפ ןבָאה ץרא-ךרד ןעמענ ָאד סעקיװעשלָאב עטלַא יד וליֿפַא
 ַא ןיוש טציז סָאװ ,םָאנָארגַא רעד ,ןירָאג ןליֿפַא .ןעמייח-םהרֿבַא 'ר
 ףיוא טרָאװ ַא ןדייר טשינ ץלַא טזָאל ןוא ןרעגַאל ןיא ּפָא רָאי 7
 ןיא םיאנוׂש יד םעלַא ןיא קידנקידלושַאב ,םישזער ןשיטעווָאס םעד
 -ץצ וצ ,ןוויּכ ַא טימ סנכערברַאֿפ ּפָא"ןעוט סָאװ ,.ד .װ .ק .נ רעד

 ץכעלטפַאשטריװ * -- .רעלײטרַאפ-טעברַא 2 -- .טכורפ עטנקירטעג?
 : ,גנונידַאב
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 וליֿפַא ,ןערדַאק עטוג יד ןוֿפ חוּכ ןלעיצנעטָאּפ םעד ןרעטעמש

 טזָאלעג ךיז טָאה ,רעמִיַארַאק רעבלַאה ןוא דיי רעבלַאה רעד ,ןירָאג

 ,קידנבעגוצ ,הצמ תיזּכ ַא ןעמײח:םהרֿבַא 'ר ַײב ןעמענ וצ ןדײרנָא

 ןבײהֿפױא טנעקעג ןטלָאװ עכלעוו ,תוחוּכ עכלעזַא סָאװ דָאש ַא; זַא

 יד ןוֿפ ןיא ןיײילַא ןירָאג .."עיצקַאער רעד וצ ןַײרַא-ןלַאֿפ ,גרעב

 רעבָא ןתאלוח גנילדנעצ ַא טימ ,ןייב ןוא טיוה סױרַא ןרעגַאל

 טָאה ןילַא םיא ,קידלוש ךעלסיב וצ רַאֿפ ךָאנ ץלַא רע טלַאה זדנוא

 ,טזילַאנַאיצַאנ רעשידִיי ַא רָאנ ,םזיקצָארט רַאֿפ טלײטרוארַאֿפ ןעמ

 .אטח ַא ץלַא ךָאנ םיא ַײב זיא ,זדנוא טקידלושַאב ןעמ סָאװ ןיא

 ,חסּפ ףיוא ןעַײרֿפַאב וצ ןעגנולעג ךיז זיא ןדִיי עלַא טשינ טַײװ

 ַא טָאה רע רעבָא ,טנָאקעג טָאה רע סָאװ ,ןָאטעג טָאה .ס ר"ד

 ךָאנ טַײרֿפַאב רע ןוא ןעַײרֿפַאב גָאט ןדעי ןעק ןעמ לֿפיװ ,עמרָאנ

 טָאה סנייא ץלַא רעבָא ,טביולרעד זיא םיא לֿפו רעמ קיצנַאװצ ַא

 רעביא םורַא-טייג םייח:םהרֿבַא 'ר .קידֿבוט-םוי טליֿפעג ךיז ןעמ

 שיערבעה טדער רע) *!ֿבוט-םוי טוג, ןכעלײרֿפ ַא טימ ןקַארַאב יד

 ךיז רע טָאה "ֿבוט-םוי טוג; טרָאװ סָאד רעבָא ,שיקעבזוא רעדָא

 ןלעטש עצנַאג ךָאנ ןעמוק ?ֿבוט-םוי טוג2 ןַײז וצ ןוא (טנרעלעגסיוא

 ךיז טַײז ןדִייא :ןגָאז וצ ױזַא "הדמעש איהו; ןטימ הדגה רעד ןוֿפ

 סרעגרע ןוֿפ ךָאנ ןענַײז רימ ,ןעמוק טעװ הלואג יד ,שאיימ טשינ

 "!ןרָאװעג טזָאלעגסױרַא

 "חרזמ ןיא ,ָאד .ןסיורד ןקִיינש ןוֿפ טשרע ןעמוק ןדִיי ךס ַא

 רעטעמ ַא ךָאנ זיא יינש רעד ;גנילירֿפ םוצ טַײװ ךָאנ זיא ,ריביס
 ןעמױרּפָא םַײב געװנַאב םעד סיוגנעל טשרע טעברַא ןעמ :;ךייה יד

 טשינ ,גנילירֿפ ןיא ,רעטעּפש ןלָאז ייז ,יינש רעגרעב עכיוה יד

 ןיא ןבָארגרַאֿפ ױזַא ןעמ זיא לָאמ לייט .ןסלערנַאב יד ןציײלֿפרַאֿפ

 ןוא דימ זיא ןעמ ףןסיורד םעד סױרַא םיוק טעז ןעמ זַא ,יינש
 סמיײח:םהרֿבַא 'ר ןוא ןעמ טסע הצמ תיזּכ םעד רעבָא .ןרױרֿפעג

 יד ,ץרַאה ענערױרֿפעג סָאד ,גָאט ןקייינש םעד ףיוא-ןעַײט רעטרעוו
 !המשנ עטשואירַאֿפ

 | יי!הדמעש איהו ---
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 עדַארג םייח

 ...סנגעוו רעטנוא ןלַאפ לע ךיא ביוא

 ,רעדירב ענַײמ ,סנגעוו רעטנוא ןלַאֿפ לעװ ךיא ביוא
 ,ןעקנעדעג ךימ טלָאז ריא זַא ,םַאזגנַאל ךיז רימ ןיא ןַײא-טקוק
 ,רעדיו ןעמוק םולש ןוֿפ דנַאל ןיא טעװ ריא ןעוו ןוא
 .ןעקנעווש ךיז ךַײט ןיא ךַײא ןגעקטנַא טכיזעג ןַײמ טעוו
 ,רעיומ ןוֿפ ןוא רעטצנעֿפ ןוֿפ םייהעג ךַײא ןסירג לעוו'כ
 ,עטנָאנ יד ,דנַײרֿפ יד ןוֿפ ןקילב יד ןיא ןטכיול ןוא
 ,רעיױט ןטכַאמרַאֿפ ַא ַײב ןטרַאװּפָא ךַײא לעװ ךיא
 ,עטנָאקַאב ,עשימייה ךעלסעג ןיא ךַײא ןײגכָאנ ןוא
 ,ןשטנעמ עטוג ןוֿפ זַײרק ַא ןיא ןציז טעװ ריא ןעוו
 | ,עטבעלעגכרוד סָאד ייז ןלייצרעד ליטש-ןדיישַאב
 ,ןשטנעב טייקליטש רעַײא ןוא ןכרָאהוצ ךיז ךיא לעװ
 ,עטבעװרַאֿפ ןַײשלּפמעל םעניא ענַײמ ןרערט יד
 ,ןֿפָאלש ןענעק טינ טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טעװ ריא ןעוו ןוא
 ןענַײּפ עטקיטשרַאֿפ יד ןזָאלעג ַײרֿפ טָאה ריא לַײװ
 ןֿפָא טָאה טזָאלעג ריא סָאװ ,ריט ןיא ןייטש ןַאד ךיא לעוו
 .ןענַײשַאב קידהנֿבל ךַײא לכיימש ןַײמ טעוו'ס ןוא
 ,עניילק רעדניק יו ,ןעלמירדנַײא קִיור טעװ ריא ןוא
 ןלַארטש -- גָאטבלַאה ןיא ךַײט ַא יװ ךַײא םיורט ןיא לעװ ךיא
 ,הנקז ַא רַאֿפ יװ ,טַײװ ןיוש רימ רַאֿפ טשיור ןבעל סָאד
 ,..ןלַאֿפ לּפע יד טרעה ןוא דָאס ןיא טמיילעג טציז סָאװ
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 קַאז םהרבא

 .י.ןסיװ טעוװ רעוו

 !ןעלמיה עטלַאק ענעי ּוװ רָאג ןסיוו טעװ רע

 ייינש םימי עסַײװ יד ךיז ןטיײרּפש סע ּוװ

 ,סיעכהל וצ ףיוא ןוז יד רָאנ ךיז טזַײװ סע ּוװ

 ?יװ טימ ןוא ןצֿפיז טימ לוֿפ ללח רעד ּוװ

 ?עטסיוװ םיקחרמ יד ןיא ָאד ןייגסיוא לעוו'כ בוא

 -- ,ןײלַא ,טייקטנלע-עגַײט רעמוטש רעד ןיא

 ,עקלָאי עליטש יד זיא סע ּוװ ןסיוו טעוװ רע

 .יי? ןייבעג ןַײמ רעביא ןגָאז םיליהּת טעוװ סָאװ

 רַאנַאיצַאטס ןיא

 .עגַײט רָאנ ,ןוֿפצ רעקייינש

 ,1 רַאנָאיצַאטס ןיא טייקטנלע

 ,ןעמַאלֿפ ןיא יו ףוג ןַײמ טרעקַאלֿפ'ס

 + יֹרעצ ןיא המשנ טרעקַאלֿפ'ס

 רעטצנעֿפ םַײב ןסַײװ ןיא עקלָאי

 .טכַאװ ןוא ןתעל-תעמ ָאד טייטש

 ,ןברַאטש ןטנלע ןוֿפ יז טדער

 ...טכַאנ יד טמוק טיוט רעד :ךיא ןיימ

 .רעטעמָאמרעט ףױרַא ץלַא טצנַאט'ס

 ןיז ןֿפױא רעווש טכירק לּפענ

 ,לָאטיּפש ,טקנוּפ-רַאטינַאס 1
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 ,קיטייו םעד רעדניל ךַאמ ! רעטסעווװש --

 ,ןיֿפרָאמ לסיב ַא רָאנ קנעש

 ,עגַײט ןיא ןברַאטש טשינ ךיז טליוו'ס

 .ןייבעג סָאד טלעוו רעד ןוֿפ טַײװ

 ,םלוע-תיב שימייה ַא ךיז טליוו'ס

 ,..ןייטש ןוא רֿבק רעשימייה

 ,ןייגסיוא ָאד ךימ טזָאל טשינ !ןעלמיה

 ,טלעוו ןוֿפ ןסעגרַאֿפ ןוא טַײוװ

 ,םענייק ןוֿפ טשינ רערט ןייק ,טנלע

 -- -- -- טלעק יד עגַײט ןוֿפ רָאנ זיולב

 1940 (ימָאק) ַאטכוא

 לעקרעט לאלצב

 : עטָאמַארג טילַאּפ

 "ַאירַאדױמַא ןיא טײנרַאפ ןוז יד ןופ

 לאומש רָאיטקַא רעד זיא ,המחלמ רעד רַאֿפ ךָאנ ,עשרַאװ ןיא
 ןָאטעגנָא טוג ןעגנַאגעג זיא רע .שטנעמ לקיטש ַא ןעוועג ןַײֿפרָאג
 רעקידהמחלמרַאֿפ רענעי ןיא ןשטנעמ עלַא יװ ױזַא ,טסַאּפעג טענ
 ,טייקכעלרעדירב ןוא טײקכַײלג ןוֿפ דנַאל םעניא ,ָאד רעבָא ,טלעוו
 םעד -- רעגנוה ןוֿפ םעט ןרעטיב םעד טליֿפרעד טָאה רע ןעוו
 -עש טינ ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,עקטיביק ןַײז ןיא טסַאג ןקידרדסּכ
 ,עשרַאװ ןיא ףיוה ןַײז ןיא ,טנוה סשזורטס םענוֿפ עדוב יד יװ רענ
 ,טרַאדעגנַײא ףוג רעד :םינּפ רעדנַא ןַא רָאג ןעמוקַאב רע טָאה

 ,ערעל עשיטילָאּפ 1
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 טנעה יד ,ןברַאש םעניא ןכָארקעגנַײרַא ףיט ןגיוא יד ,טרַאװקעגנַײא

 לעג עניסיל רעד טימ ּפָאק רעד ,ךעלעקעטש יוװ רַאד ןוא ךעלבלעג

 טָאה סיֿפ יד ףיוא ? סעקשטָאּפַאט ענעטנווַײל יד ןיא ןוא סקַאװ יו

 רעשילגנע רעד ףיוא קנַארק זיא סָאװ ,דניק ַא יו ןעזעגסיוא רע

 ַא טרעהעג טָאה'מ סָאװ םיוק ,ךַאװש טדערעג טָאה רע .קנערק

 ןיא ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,סעצנָאװ עצרַאװש ענייש יד .טרָאװ

 רֶע טָאה ,טייקשירענעמ ןַײז טקירדעגסיוא ןבָאה סָאװ ןוא עשרַאװ

 .ןרױשעגּפָא ךיוא ןיוש ָאד

 טָאה --- !ןַײז ייז ןלָאז הרּפּכ ןַײמ !סעצנָאװ יד טימ סיוא ---

 רע יוװ ךַײלג ,טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא רעטרינגיזער ַא רע

 ןילַאטס ןוא סעצנָאװ טגָארט רעלטיה ביוא -- טריזַארעגּפָא ייז טָאה

 ַא ןַײז וצ סוחי ןייק טשינ זיא ,תורּפּכ ףיוא סע זיא ףרַאד ,ךיוא

 יז ּוװ זַא ,עֿבט ַא ןבָאה זַײל יד ןעוו ךָאנ טרֿפב ,רעטעצנָאװַאב

 ..סעּפע ייז וט ,ייג ןוא ,טסענ ַא ייז ןגײלרַאֿפ רָאה רָאּפ ַא ןעניֿפעג

 ןַא ןרָאװעג רע זיא ,סעצנָאװ יד ןרױשעגּפָא טָאה רע טניז

 ,סעצנָאו טימ שטנעמ ַא ןעזרעד טָאה רע ּוװ .טסיצנָאװײטנַא

 -קעװַא טָאה סָאװ ,רערעכייר ַא יו טָא ,טכַײװעג םיא ןוֿפ רע טָאה

 ָאד .ךיור ןוֿפ טֿפױלטנַא ,טלַאװעג רעביא ןרעכייר סָאד ןֿפרָאװעג

 ,טשינ ןלעֿפעג סָאװ ,ןכַאז ךס ַא ןוֿפ ןֿפױלטנַא וצ רעווש רעבָא זיא

 רעטסוש רעצינַאיבַאֿפ ןוֿפ גנולטימרַאֿפ רעד ךרוד טָאה רע זַא ןוא

 רעד ןיא רערעק ַא יו טעברַא ןעמוקַאב  דָאװַאז-שימשיק ןֿפױא

 ,סעצנַָאװ רַאּפ ַא ןגָארטעג טָאה סָאװ ,ןָאקנעשטיליא ןוֿפ עדַאגירב

 טימ ,סקַאווש רעד יו עלעג ךָאנ וצרעד ,עטכידעג ןוא עסיורג

 רע זיא ,ךיש עלעג ענַײז טקיניירעג עשרַאװ ןיא ךָאנ טָאה רע ןכלעוו

 ,ןרָאװעג טרעטיצעגֿפױא שממ

 -קעטָארּפ ןַײז וצ טהנעטעג רע טָאה -- בָאה ךיא לזמ ַא --

 ךיא סָאװ ןוֿפ -- ץינַאיבַאּפ ןוֿפ יקסווָאכובַא רעטסוש םעד .,רָאט

 ..סיעכהל-וצ ףיוא יו רָאנ ,ןגעקטנַא קידנעטש רימ טמוק ,ףױלטנַא

 .קירבַאפ-סעקנישזָאר * -- .סעקטַאמש ןופ ךעלכישקעטש ?
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 -ַאוּפָאלכ ןוֿפ ןסימשעגסױרַא םיא טָאה'מ יו םעד ךָאנ רעבָא

 סָאװ ,רידַאגירב םַײב ןעוועג ןחיאׂשונ טשינ טָאה רע לַײװ ,* דָאװ

 ןוֿפ ךיוא ןוא ,סרעטעברַא עטנוזעג ןוא עקרַאטש טכוזעג רָאנ טָאה

 רעד ,ןסַאּפפצ טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע לַײװ ,? קַאבַאטװַאלג

 ,הרירב-תילב ,רע זיא -- ,זדלַאה ןיא טעשזירגעג םיא טָאה קַאבַאט

 ,דָאװַאז-שימשיק ןיא ןעמיור קעװַא

 ןעמ טָאה םיא !ןַײֿפרָאג לאומש רעד ,טַאהעג רע טָאה ַאזַא לזמ ַא

 רעד ןיא .טעברַא רעד ןוֿפ טַײרֿפַאב ,תויהש םוש ןָא ,קידנעטש

 ןלייווסיוא ןענָאק וצ ךס ַא רָאג ןבעגעגקעֿפַא ןטלָאװ עלַא ןעוו ,טַײצ

 ןֿפױא ןסעּפָא ןָאק ןעמ ּוװ ,ץַאלּפטעברַא ןַא ןעניֿפעג ןוא טעברַא ןַא
 רַאֿפ טיורב ףיוא ןֿפױקרַאֿפ םוצ ןגָארטסױרַא סעּפע ךָאנ ןוא טרָא
 ,דניק ןוא בַײװ

 םענשימשיק ןיא ןטעברַא ןביוהעגנָא ןַײֿפרָאג טָאה הליחּתכל

 ,גָאט ןדעי .ליוו ןעמ לֿפױו סעקנישזָאר ןסע וצ טָאה'מ ּוװ ,דָאװַאז

 טימ רָאֿפעג ַא ,ייגעג ַא רָאֿפ ָאד טמוק ,טלַאהּפָא ןָא ,רעהֿפױא ןָא

 -טרעג ןוא רעטעס ענזָאכלָאק ןוֿפ .ֿבוט-לּכ טימ ענעדָאלַאב ,ןעלמעק

 ןטכורֿפ עטנקירטעג ןוא עשירֿפ טימ קעז רעהַא ןעמ טגנערב רענ

 ןוא ןקעבזוא ןציז'ס עכלעו ףיױא ,ךעלעזייא עניילק ןוֿפ טריֿפעג

 ןיא עטנַאּפשעג ָאד ןעמ טעז סעברַא ךס ַא .לדיל ַא וצ ךיז ןעגניז

 לייט רעייז סעקינזָאכלָאק יד קעװַא-ןביג סָאד .ןעלזייא ןוא דרעֿפ

 ןיא טלדנַאװרַאֿפ ןטכורֿפ עטגנערבעגנָא יד ןרעוו ָאד ,הכולמ רעד

 סע טקיש ןעמ .? סעטסַאֿפ ןוא סעינערַאװ ,ןטָאּפמָאק ענעדײשרַאֿפ

 רעדעי טסע ָאד .טעטש עסיורג ערעדנַא ןיא ןוא עװקסָאמ ןייק קעווַא

 ךס ַא ןסע ןוֿפ .םיא טסולג סע רָאנ לֿפיװ טרָא ןֿפױא רעטעברַא

 ןעמ ןוא עירעטנעזיד עקיטולב ַא ?לָאנַאּפ ַא ןעמ טמוקַאב ןטכורֿפ

 -קיָאלס סױרַא ןגָארט ,סיוא ךיז ןגיוט סָאװ ,רעבָא יד .קעװַא-טלַאֿפ

 ,רַאזַאב ןֿפױא סע טֿפױקרַאֿפ ןעמ ןוא סטכַאמעגנַײא טימ ךעל

 ַא/ -- .ןסטכַאמעגנַײא ? -- .גנולײטּפָא"קַאבַאט * -- .קירבַאפ-עטַאװ *

 ,ןגָאמ ןזיול



 ןרעַײפ ןשיװצ םיטילּפ 216

 טַאלב ןכַאמ ןוֿפ הכאלמ יד טשינ ןָאק ןַײֿפרָאג לאומש רעבָא

 טימ ךרודַא-טגנירד ןוא טּפַאט ןוא טרעטשינ סָאװ ,+ קינַארכָא ןטימ

 סָאװ רעד .רעגָארטסױרַא ןטימ ףּתוש ַא ןרעוו וצ ידּכ .ןגיוא יד

 רעד ןוֿפ טכַאל ןוא טבעל ךלש יצח ילש יצח ןוֿפ הכאלמ יד טסייוו

 -גַײא ךיז ןוא טבעלעגנָא זיולב טָאה ןַײֿפרָאג לאומש רעבָא .טלעוו

 רעקידעבעל ַא םיוק זיא רע .עירעטנעסיד עקיטולב ַא טֿפַאשעג

 ,ץינַאיבַאּפ ןוֿפ יקסוָאכובָא םעד קנַאד ַא ץלַא ,לָאטיּפש ןוֿפ סױרַא

 ענעזעוועג ןוא סרעבַײרש ,ןרָאיטקַא ןיא טבילרַאֿפ ןעוועג זיא סָאװ

 וצ עדַאגירב סָאקנעשטיליא ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא רע זיא ,ןשטנעמ

 טײהנעגנַאגרַאֿפ עלעקנוט ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ָאקנעשטיליא םעד

 ענעסקַאװלעג ענַײז ןגעלֿפ וצ יװ ,שינרעטַאמ ערעגנעל ַא ןוא

 .סעצנָאװ

 עסיורג ַא טָאטש רעד ןיא ןעוועג לָאמַא ָאד זיא ָאקנעשטיליא

 ַא רַאֿפ ןוא ,ײטרַאּפ רעד ןוֿפ ןרַאטערקעס יד ןוֿפ רענייא ,עקשיש

 םעד בילוצ רעבָא ,הסיֿפּת ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא רע זיא אטח ןסיורג

 ןפיוא םיא ןעמ טָאה תודוס ןוא ןכַאז ךס ַא טסּוװעג טָאה רע סָאװ

 ןַײז וצ רעבָא רעמ .עמרוט ןוֿפ טּפעלשעגסױרַא ןציז רָאי ןטירד

 רידַאגירב ןרָאװעג זיא רע .טרעקעגמוא טשינ ךיז רע טָאה טמַא

 ןקירָאיגנַאל ןַײז קנַאד ַא דָאװַאז םענשימשיק ןֿפױא סרערעק יד ןוֿפ

 יָאקנעלזָאק שטיליא םיסקַאמ רָאטקעריד םעד ,רֿבח

 ןטרעקעגרעביא ןַא ףיוא ןציז וצ טַאהעג ביל טָאה ָאקנעשטיליא
 תעב ןעיירד ךיז ,ןטעברַא סרעטעברַא ענַײז יוו ןקוקכָאנ ןוא סַאֿפ

 -מולחרַאֿפ ַא קידנקוק ,ּפָארַא ָאד ןוא ףױרַא ָאד ,סעצנָאװ יד הׂשעמ

 ןעלמיה עטיולבעצ יד וצ רעט

 וצ קידנקוקוצ לָאמ ןייא ךיז רע טָאה -- !ןַאּפ יקסלָאּפ ,ייה -- |

 .וד ,?ןןיס ןיקוס ?ַאה ,וטסרעק ױזַא יו --- ןגירשעצ ךיז ןענַײֿפרָאג
 םיא טָאה -- ױזַא טרעקעג ךיא בָאה עשרַאװ ןיא זדנוא יב --

 .ןוז רעשיטניה ? -- .רעטכעװ 5
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 רע סָאװ קידנעײטשרַאֿפ טשינ ,טרעֿפטנעעגּפָא רעקִיור ַא ןַײֿפרָאג

 ,טניימ

 וד זַא ,טשינ טסעז וד ?םעזעב םעד וטסטלַאה ױזַא יו --

 ןרעק זדנוא ַײב ןעוו טַײצ רעד ןיא ,סטכער ףיוא סקניל ןוֿפ טסרעק

 רעמ ךָאנ ָאקנעשטיליא ךיז טָאה -- !סקניל ףיוא סטכער ןוֿפ עלַא

 ,טרעזייבעצ

 םעד טכַארטַאב ,ןעלסקַא יד טימ טשטעוװקעג טָאה ןַײֿפרָאג

 ןגיושעג ןוא ,רע יוו סיורג ױזַא ןעוועג טעמּכ זיא סָאװ ,םעזעב

 -גירטרעד ךיד ןוא :/ זוַאה ןיא ןֿפרַאװנַײרַא ךיד לעוװו ךיא --

 טָאה רע .טרעמכַאיעצ ךיז ָאקנעשטיליא טָאה -- !זוַאמ ַא יו ןעק

 ןענַײֿפרָאג וצ טרעטנענרעד ךיז ,סַאֿפ םענוֿפ טלעטשעגֿפױא ךיז

 רידַאגירב ןַײז ןוֿפ טייקבערג ןוא טייקכיוה רעד ןגעקטנַא טָאה סָאװ

 ןילַא ןוא םעזעב םעד טּפַאכעגסױרַא ,דניק-םּפולמ ַא יו ןעזעגסיוא

 :;ןרעק וצ ןביוהעגנָא

 יודנוא ַײב טרעק ןעמ ױזַא יו ,וצ ךיז קוק :: !ירטָאמס ַאנ --

 ַאזַא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה'ס זַא ,ןָאטעג רעק ןקרַאטש ַא רע טָאה --

 ןעזעג טשינ ןיוש טָאה ןטייוצ םעד רענייא זַא ,ביוטש

 ;דָאװַאז ןוֿפ רָאטקעריד רעד ןעמוקעגנָא זיא ןדלַאװג יד ףיוא

 | ?וטסמערַאיל סָאװ ,שָאירַא ָאועשט ,ָאקנעשטיליא ---

 טסעז ןַאּפ יקסלָאּפ ָאטע ,שטיליא םיסקַאמ ,טשינ טסעז ֹוד --

 .סטכער ףיוא סקניל ןוֿפ ךָאד טרעק רע .טרעק רע יו טשינ

 :ןָאטעג לכיימש ַא טָאה רָאטקעריד רעד

 ךַאמ ?דיישרעטנוא ןַא רַאֿפ זיא סָאװ ,ָאנדַאל ,ָאנדַאל ,ונ --

 ,לַאדנַאקס ןייק טשינ

 טָאה רע .רעַײֿפ ןדנוצעגנָא קיטש ַא ןרָאװעג זיא ָאקנעשטיליא

 ךילּפ סנַײֿפרָאג ןיא .טכַײרּפעג ןוא סעּפע טעשטרָאװעג ,טציהעצ ךיז

 סנּפָארט .טירבעג םיא ןוא ןלַארטשנוז יד ןסעגעגנַײא ךיז ןבָאה

 !עז ,ַאנ 21 -- .רעצרַאק ,זיוה (שירעמשטַײד) *?
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 ןוא ןּפיל יד רעביא ,ןגיוא יד רעביא ןענורעג םיא ןענַײז סייווש

 ןעמוג םעד טכַאמעג ןצלַאזעג

 "רָאג ךיז טָאה -- ?רידַאגירב שטשירַאװָאט ,וטסַײרש סָאװ --

 וצ חוּכ ןיק טשינ בָאה ךיא -- ןֿפורעגנָא ליטש רעד ןיא ןַײֿפ

 יאדװַא טסע וד ןוא ,ליטש ךיא דייר .טיורב עמרָאנ ןַײמ רַאֿפ ןעַײרש

 וטסַײרש ,טיורב ךס ַא

 םוצ ךיז ןוא תחדק ןיא יװ ןֿפרָאװעג ךיז טָאה ָאקנעשטיליא

 .ףױרַא ףיוא סעצנָאװ יד קידנעיירד טקִיורַאב ףוס

 ךיז ןשיװצ ליטש ןוא ףיוה םעד טרעקעג טָאה עדַאגירב יד

 :טסעומשעג

 "ווָאס ןוֿפ עקדָאס יד ָאידַאר ןיא טרעהעג טנַײה טסָאה וד --

 לקנַאי ַײב טגערֿפעג יקסווָאלָאקָאס לקסַאכ טָאה --- 1? ?ָאריבמרָאֿפניא

 יד סיוא-טעז יװ ?ןטנָארֿפ יד ףיוא ךיז טרעה סָאװ -- ןַאמלרעּפ

 ?עגַאל

 סרידַאגירב רעזדנוא וצ ,יקסװָאלָאקָאס ,וצ טוג ךיז קוק --

 ךיא זַא -- טרעֿפטנעעג םיא רע טָאה -- ..ןעז וטסעװ סעצנָאװ

 ןעייג :סעצנָאװ ענַײז ןיא ןַײא ךיז ךיא קוק ,עקדָאװס יד ןסיוו ליוו

 ןּפַאכ ,ףױרַא ףיוא סעצנָאװ יד רע טיירד -- סױרָאֿפ ןשטַײד יד

 . *רַאֿפ סָאװ בילוצ .ּפָארַא ףיוא סעצנָאװ יד רע טיירד -- ּפעלק ייז

 רָאנ יװ זַא ?לַאזקָאװ םוצ ןֿפױל ןוא רעִירֿפ ןײטשֿפױא ,טַײצ ןריל

 .טלעוו רעד ןיא ןטלַאה רימ ּוװ ךיא עז טעברַא רעד וצ םוק ךיא

 ןָאטעג לכיימש ַא טָאה ןַײֿפרָאג לאומש

 רידַאגירב רעד ,:* עקרוקירּפ ַא ףיוא טצעזעגוצ ךיז ןבָאה ייז

 ,ג?ַאנַאכ-ַײשט ןיא קעװַא זיא

 ןײטשרַאֿפ טשינ ןֿפוא םושב ןָאק ןוא רעלק ןוא רעלק ךיא --

 -- םירֿבח-טעברַא ענַײז וצ ןֿפורעגּפָא ךיז ןַײֿפרָאג לאומש טָאה --

 ןענָאק ןלָאז ןשטנעמ ףלע ןוֿפ עדַאגירב ַא זַא ,ךעלגעמ זיא יו

 ןוא סרעטעברַא טנזיוט ייווצ ןטעברַא סע ּוװ ,דָאװַאז ַא ןעמױרּפָא

 יט1* -- .ןרעכיוררַאפ וצ ** --- .ָארויביץיצַאמרָאפניא עשיטצווָאס 2

 ,זיוה
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 ַאזַא ןעמױרוצּפָא .דרעֿפ ןוא ןעלזייא ,ןעלמעק ןוֿפ ןלַאֿפּפָא ליֿפ ױזַא
 ..סרערעק רעמ ןַײז טֿפרַאדעג ןטלָאװ ץומש ןוֿפ טלעוו

 לדנעמ םיא טָאה -- עיֿפָאסָאליֿפ ןַײד טימ ,ייג ןיוש ייג ---
 יד ןכַאמרעביא ןיוש טסליװ וד -- טרעֿפטנעעגּפָא ןַאמרעדעל
 -פָא --- רעטַאעט ַא ,ךיז וטסניימ ,טלעוו יד ריד זיא סָאװ ?טלעװ
 ןעמ .ליּפש-ןטענָאירַאמ ַא ןבעל סָאד זיא ָאד ?ןיוש ןוא טליּפשעג
 .ןַארַאֿפ טשינ ןרַאטס ןייק ןענַײז סע ןוא ןטעליב ןָא ןַײרַא ָאד ןייג
 סע ןעמעוו .עלָאר עקיבלעז יד ןליּפש סיורג זיב ןיילק ןוֿפ עלַא
 ןעמעוו ןוא ,עניב רעד ףיוא רעגנעל ךיז טלַאה ,רעסעב טגנילעג
 יד ןוא ,ןסילוק יד רעטניה ּפָארַא ןעמ טֿפרַאװ ,קידלזמילש טייג'ס
 ,ןטנעמסידָאלּפא ןייק טשינ ןעמ טמוקַאב ָאד .ןָא רעטַײװ טייג ליּפש
 ..ַאטסַאב ןוא ןַײא ָאד ןעמ טצעז טוג טשינ ןליּפש רַאֿפ

 עדַארג םייח

 ס ַא ה

 ,דמערֿפ ןענַײז םירֿבא ענעגייא יד

 ,ענערױרֿפעגּפָא -- ןעגנעה רעדילג יד

 ,טמעלקעגֿפױנוצ גַײטש ַא ןיא טניהסַאג יו

 ,טנגעגַאב ָאד ךיז רימ ןבָאה

 -- טנגערַאב סייווש ןוא טולב ןגייא טימ

 .ענערױלרַאֿפ ,עקיביײא רעדירב ,רימ

 ,טיונעג טשינ זדנוא טלָאװ אנוש רעד זַא

 ןרעדנַא םעד טימ רעדורב ןייא טלָאװ

 ,טיױט ןויב ןענעק ךיז טלָאװעג טשינ

 ןבעל ןוא טיוט ןוֿפ דנַאר ןֿפױא

 ;ןבעגעג לעֿפַאב ַא רע טָאה
 ,ןרעדנָאװ ןוא ןבַײלקֿפיױנוצ ךיז םענייא ןיא
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 ,טקנעדעג גנומַאטשּפָא ןַײז טָאה סע רעוו

 ,טעװעטַארעג קלָאֿפ ןַײז ןוֿפ ךיז טָאה סע רעו

 -- -- -- טקנעװשעג ךיז רעסַאװ ןדמערֿפ ןיא ןוא

 טנַײה טיורב ַא רימ ןכוז עלַא

 דנַײֿפטױט םענוֿפ ןרעוו רימ ןוא

 .טעװעטַאקעג טולב זיב ,סיֿפ יד טימ ןטָארטעג

 ?בַײװ סָאד ,דניק סָאד זיא סנעמעוו

 ?ענעֿפָאלרַאֿפ טולב טימ רעמינּפ יד טָא

 -- -- -- בַײל ןגייא סָאד טשינ ןענעקרעד רימ

 םערָא רעטיוט רעטרַאטשרַאֿפ רעד

 ,םירֿבא עקידנּוװ יד ןוא

 .ענעֿפָא רעבירג יוװ ,ענעסירעגֿפױא

 ,טדנעװעג ךיז םימחר ךָאנ טָאה סע רע

 ,ןקינײטשרַאֿפ ןײלַא רימ ןלעוו םענעי

 טנעקעג טשינ טֿפַאשביל יד טָאה סע ביוא

 ,ןטַאט ןייא ןוֿפ רעדניק ,ןדניברַאֿפ זדנוא -

 עטַאל עלעג יד ,ענעדנושעגסיוא יד טעוו

 .י.ןקינײארַאֿפ זדנוא סַאהטױט רעד ןוא

 קַאז םהרבַא

 ע ג ײ ט

 ,בײהנָא ןַא ןָא עגַײט
 .גערב ַא ןָא עגַײט
 ,געווסיוא ןייק טשינ ָאד ךוז
 יגעװ ןייק טשינ ָאד ךוז
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 ןאמרעדעל דוד

 -- ןרערט-לגױֿפ ןייק טשינ

 | ;געז-ןוא-קַאה ןצלירג'ס
 ןבעל ןַײד ױזַא טקלעוו

 ...געט-הסיֿפּת ענַײד

 ,רעטנוא-טייג ,ףיוא-טייג ןוז

 ,ןיילּפ ןוא דלַאװ רעביא

 ,טייקנייש ריא סַאה ךיא רָאנ

 ןח ריא סַאה ךיא רָאנ

 ,סעקלָאי יד ,קַאה ,עשז געז

 !ךָאי ןטסיו םעד ּפעלש

 ןרערט עליטש ענַײד

 ,..ךָאמ רעד ןַײא רָאנ טגנילש

 ןמה רעשיטעווָאס רעד

 ןענַײז רעגניֿפ יד .ץלָאה קַאה ןוא ױזַא ךיא ייטש לָאמ ןייא
 קַאה יד ןטלַאה םיוק ןָאק ךיא .טלעק ןוֿפ טרַאטשרַאֿפ ןעוועג רימ
 וצ ךיז טרעטנענרעד'ס יװ ,ךיא עזרעד גנילצולּפ ,טנַאה רעד ןיא
 ;עדעוװַאקנע רעד ןוֿפ םערָאֿפינוא ןַא ןיא רענייא סעּפע רימ
 -רעד וצ ןעוועג זיא רידנומ ןַײז ןוֿפ טייקנייש ןוא ןָאטנָא ןכָאנ
 ,רימ ןבענ ןײטש טבַײלב רע .:עקשיש ַא ןיא סָאד וַא ,ןענעק
 :גערֿפ ַא ךימ טיג ןוא ,ץלָאה סָאד קַאה ךיא יו ,וצ ךיז טקוק

 ?רעגַאל ןיא ָאד ךיז וטסמענרַאֿפ ךעלטנגייא סָאװ טימ --
 ?ץלָאה סָאד ןקַאה טימ רָאנ

 ,גנַאר ןרעכעה ַא ןופ ? -- .ײצילָאּפ-םייהעג (עשיטילָאּפ) עשיטעווָאס 1
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 ..גנולײטּפָא רעטעביז רעד ןוֿפ + ענלָאװעינד רעד ןיב ךיא --

 יקַארַאב ןַײמ ןיא ןטעברַא ערעדנַא עלַא ןָאטעג ןיוש בָאה'כ יװ ױזַא

 ףוװיױא םעד ןצײהוצנַײא ץלָאה טציא ךיא קַאה

 רע יװ .קַארַאב ןַײמ ןעז עקַאט ליוו רע זַא ,רימ טגָאז רע

 ,סעקױק יד ףױא עקנַארק יד ןגיל טעזרעד ןוא ןַײרַא רָאנ טמוק

 :ךיז רע טַײרשעצ

 :סעקיוק יד ףיוא ָאד ייז ןעוט סָאװ --

 -- ךיא רעֿפטנע -- קנַארק ןענַײז ןגיל סָאװ עלַא יד --

 ידּכ ,געט ייװצ ַא ןגיל וצ טביולרעד ייז טָאה רעטקָאד רעד ןוא

 .תוחוּכ יד וצ ןעמוק ןענָאק ןלָאז ייז

 :קנַארק ייז ןענַײז סָאװ ףיוא ---

 .ךיא יו רעסעב רעטקָאד רעד ךיז ןעק ןטײקנַארק ףיוא --

 ױזַא ,ןבײהֿפױא טשינ וליֿפַא ךיז ןענעק ייז זַא ,רָאנ סייוו ךיא

 יייז ןענַײז טכַאװשעגּפָא

 ;ךיז טַײרשעצ ןוא םיא טכַארטַאב ,םענייא ןדעי וצ וצ-טייג רע

 טליו ריא !קנַארק ךיז טכַאמ ריא !שטָאלָאװס !טנַאלומיס ---

 ןױש :סעקוטש עקסװָאדישז ערעַײא טכַאמ ריא ףטעברַא טשינ

 סעּפע וצ ןעמענ ךיז ןוא סעקיוק ערעַײא ןוֿפ ןיײגּפָארַא ריא טלָאז

 ,טשינ טעברַא'מ זַא ,דנַאברַאֿפױטַאר ןיא זדנוא ַײב !טעברַא ןַא

 ?ןענַאטשרַאֿפ !ץעזעג סָאד זדנוא ַײב זיא ױזַא !טשינ ןעמ טסע

 שיטעווָאס טסיזמוא טסערֿפ ריא ןוא םיצירּפ יד יוװ ךיז טגיל ריא

 !טיורב

 ,טשינ םיא טרעֿפטנע רענייק

 :רימ וצ רעטַײװ טַײרש רע

 .רעטקָאד םעד ךַײלג רימ טגנערב ,ענלַאװעינד --

 עקַאט יז ךָאד טָאה רעטקָאד רעד זַא ,םיא רעֿפטנע ךיא

 .ןגיל וצ טביולרעד

 .רמוש ?
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 :ירשעג ַא רימ וצ רע טיג

 גוקָאדישז יט ,ןָאװ לָאשַאּפ ---

 ךיא .ןָאט וצ ָאד בָאה ךיא ןעמעװ טימ ,ןַײא ןיוש עז ךיא
 -סערַא ןַא ךיוא ןילַא זיא סָאװ ,רעטקָאד םעד גנערב ןוא ףיול
 ,עלַא רימ יװ ךַײלג ,ןױשרַאּפ ןקיזָאד םעד ,םינּפ ַא ,טעז רע .טנַאט
 ליו ןעמ סָאװ ןרעה וצ ,ייטש טבַײלב רע .לָאמ ןטשרע םוצ
 רעד לַײװ ,ןטרַאװ טשינ גנַאל םעד ףיוא ףרַאד רע .םיא ןוֿפ
 ;ךַײלג םיא וצ טַײרש ןױשרַאּפ

 סָאװ רַאֿפ ?גנולײטּפָא רעד ןוֿפ רעטקָאד רעד טסיב וד --
 ּ!קנַארק טשרמולּכ קַארַאב ןיא ןגיל ןשטנעמ ליֿפ ױזַא וטסזָאל
 -ּפָא-רעגַאל ןַײמ ןיא ָאד רימ וטסעװַארּפ ךעלקיטש ַא רַאֿפ סָאװ
 ?גנולייט

 -רעוו יד רַאֿפ ןקָארשרעד ,סיוא-טעז ,ךיז טָאה רעטקָאד רעד
 -רַאֿפ ןעמונעג ךַײלג ךיז ןוא "?גנולײטּפָא-רעגַאל ןַײמ ןיא; רעט
 ךס ַא .סרעטעברַא עטכַאװשעגּפָא רעייז ןענַײז סָאד זַא ,ןרעֿפטנע
 ןשיניצידעמ ןוֿפ יז ןָאק ןעמ .לושליש .סָאנַאּפ ןוֿפ ןדַײל ייז ןוֿפ
 ןיא ןייגסיוא ןענָאק יז .טעברַא ןייק ףיוא ןקיש טינ טקנוּפדנַאטש
 ןטימ עקנַארק יד רעביא רע טזָאל ,סנטייווצ .טעברַא רעד ןטימ
 טלדנַאה רעטקָאד ַא יװ ןוא ,קינלַאשטַאנ ןוא קישטדָאירַאנ ןוֿפ ןסיוו
 .ץעזעג ןכָאנ רע

 רימ וטסטלַאה סָאװ -- יירשעג ַא ךיז טרעה -- !גַײװש ---
 -דנַאה ערעַײא !ןזַײװ עלַא ןיוש ךַײא לעװ ךיא !השרד ַא רַאֿפ ָאד
 ! יקינעשַאמ !יקינשזַאטָאבַאס !ץעזעג ןשיטעווָאס ןגעק ןענַײז ןעגנול
 !ידישז

 ,"ידישזע טרָאװ סָאד טרעהרעד טָאה רעטקָאד רעד יו ךַײלג
 ,רע זַא ,טסַאג ןשיטימעסיטנַא ןכיוה םעד ןגָאלשעגרעביא רע טָאה
 טשינ זיא רע זַא ןוא ,סור ַא רָאנ ,דָיי ןייק טשינ זיא ,רעטקָאד רעד

 עונש מאכער

 !סרעלדניװש * -- !קאלדיי וד ,ןענַאד ןופ קעװַא *
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 ,ףַארגַארַאּפ ןסיועג ַא טימ ,רעטריטסערַא ןַא רָאנ ,קינעשַאמ ןייק
 רע ןוא ,טנַאטסערַא רעשיטילָאּפ ַא זיא רע זַא ,רָאלק טגָאז סָאװ

 ַא יו טליֿפרעד רע סָאװ ,רַאֿפרעד ןעלדיז וצ טשינ םיא טעב

 .טכילֿפ עכעלטֿפַאשלעזעג ןוא עכעלשטנעמ ןַײז רעטקָאד

 ןעַײרש ןייא ןיא טלַאה רעבָא טסַאג רעד

 טימ ,ןזַײװ עלַא ןיוש ךַײא לע ךיא !קסיּפ ןַײד ךַאמרַאֿפ ---

 ריא !עדנַאב ןייא טַײז עלַא ריא ףןָאט וצ ָאד טָאה ריא ןעמעוו

 ןוש לעװ ךיא רעבָא !דנַאברַאֿפױטַאר ןגעק ןעמונרַאֿפ ךיז טָאה

 יד יו ןגיל טשינ רעמ ָאד ןיוש טעװ ןעמ !גנונעדרָא ןַא ןכַאמ ָאד

 ַא זיא ,גָאז ךיא סָאװ ,ץלַא !סעקיוק יד ףיוא טגיילעצ םיצירּפ

 רעוו ,טסייוו ריא !ןרעװ טרעסעבעגסיוא ןזומ ָאד טעװ ץלַא !ץעזעג

 ינַאנָאז קינלַאשטַאנ רעד ןיב ךיא ?ךַײא וצ טדער סע

 .קעװַא זיא רע ןוא

 רעד רעבָא .קַארַאב ןיא טייקליטש ַא טשרעהעג טָאה עלַײװ ַא

 :גָאז ַא ןבעגעג טָאה עשטיא 'ר רעטלַא

 -ַאנ2 ַא ףמה רעשיטסינומָאק ַא ,ןמה רעַײנ ַא רָאג ריד ַאנ --

 ,.רָאג "ַאנָאז קינלַאשט

 ,טכַארטרַאֿפ ןענַאטשעג עלַײװ ַא זיא סָאװ ,רעטקָאד רעד

 רע .טכַײל ױזַא ןעמענ טשינ ךַאז יד ףרַאד ןעמ זַא טגָאזעג טָאה

 קיגלַאשטַאנ ַא ןַארַאֿפ זיא'ס זַא ,טרעהעג גנַאל ןוֿפ ןיוש טָאה

 רעבָא ןטנַאטסערַא יד וצ גנויצַאב עטכעלש ַא טָאה סָאװ ,אנָאז
 ךיז ךעלטנֿפע ױזַא ןוא טימעסיטנַא רעניימעג ַאזַא ןַײז לָאז רע זַא

 טשינ ךיז רע טָאה ,ןדִיי ןגעו רעטרעוו עכלעזַא טימ ןּפַאכסױרַא

 ןוֿפ -- רע טגָאז -- סןר ַא ךָאד ןיא ןײלַא רע ,טלעטשעגרָאֿפ

 -ָאק םענוֿפ רעטרעװ עשיטימעסיטנַא יד םיא ןבָאה ןגעוו טסעד

 ךיז רע טלעטש טנַײה .ןָאטעג ירב ןקרַאטש ַא לודג ןשיטסינומ

 םעד ןוֿפ טקידיײלַאב ןליֿפ ךיז ןֿפרַאד ,ןדִיי ,רימ יוװ ,רָאֿפ ןיוש

 ןייק ךעלטנגייא טָאה ,רעטקָאד רעד ,ןילַא רע .םַאכ ןשיטסינומָאק

 .ץעזעג ןכָאנ שוריֿפב טלדנַאה רע לַײװ ,טשינ ארומ
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 ַא טימ ןעוועג זיא רע זַא ,טסּוװרעד ךיז ךיא בָאה רעטעּפש :
 -עג ,קינלַאשטַאנ םַײב ךיוא ןוא ןעגנולײטּפָא ערעדנַא ןיא .טיזיוו
 סָאװ רָאֿפ ,תונעט עסיורג רָאג טַאהעג ןוא קישטדַאירַאנ םעד ןֿפור
 סָאװ ,ןטנַאטסערַא ליֿפ ױזַא ןקַארַאב יד ןיא רעביא-טזָאל ןעמ
 םיא טָאה קינלַאשטַאנ רעד זַא ןוא ..קנַארק ןענַײז ייז זַא ,ןגָאז
 ףיוא ןקיש טינ ןעמ ןָאק ץעזעג ןכָאנ זַא ,גנוקרעמַאב ַא טכַאמעג
 יז זַא ,טקיטעטשַאב רעטקָאד רעד סָאװ ,ןטסירעגַאל ןייק טעברַא
 ןעילרש ןביוהעגנָא רע טָאה ,קנַארק ןענַײז

 קינלַאשטַאנצ רעד ,רע !רעטקָאד ַאזַא טימ לווַײט םוצ --
 ןענַאד ןוֿפ ןעמענוצ רעטקָאד םעד לָאז ןעמ ,ןעז ןיוש טעװ ,יַאנָאז
 -ןמיס יד וצ ןרעהֹוצ טשינ ךיז טעװ סָאװ ,ןטייווצ ַא ןקיש ןוא
 ַאזַא ןרַאנּפָא רָאנ ןענָאק ןוא ןטעברַא טשינ ןליוו עכלעוו ,ןטנַאל
 רעמ ןבײהנָא טּפױה רעביא טעװ רע ...רעטקָאד ןקידמלוג ןימ
 יצ ..טעברַא יד טלײטרַאֿפ ןעמ ױזַא יו ,ןעז ןוא רעהַא ןעמוק
 ...עקַאט ןטעברַא ךעלעדִיי יד

 טָאה רע לַײװ ,ידישז ןגירשעג טשינ רע סָאה לָאמ סָאד
 ַא זיא גנולײטּפָא רעטעביז רעד ןוֿפ קינלַאשטַאנ רעד זַא ,טסּוװעג
 ,דיי ַא טרָאֿפ רעבָא ,שטנעמ רעשיטעווָאס ַא עקַאט .דִיי

 טכַאקעג רעגַאל רעצנַאג רעד ןיוש טָאה סנגרָאמ וצ ףיוא
 -וקעגרעהַא ָאד זיא ?ַאנָאז קינלַאשטַאנ; רעד זַא ,סַײנ רעד טימ
 ןבָאה ךַײלג .טייהרעטכירעגמוא ןצנַאג ןיא לָארטנָאק ַא ףיוא ןעמ
 -רעד ןבָאה סָאװ ,ןסור ,ןטנַאטסערַא עטלַא עכעלטע ןֿפורעגּפָא ךיז
 טקרעמַאבמוא קידנעטש טמוק ?ַאנָאז קינלַאשטַאנ; רעד זַא ,טלייצ
 יד ףיוא גנוקינייר ַא רָאֿפ-טמוק טיזיו ןַײז ךָאנ קידנעטש ןוא
 תונמחר ןייק טשינ טָאה רע זַא ,ןבעגעגוצ ךָאנ ןבָאה יז ..ןטמַא
 ןַײז ףרַאד ןעמ .טסידַאס רענעריובעג ַא זיא רע זַא ,םענייק ףיוא
 יױרטוצ ןקידלַאװג ַא ןוֿפ טסינעג רע לַיװ ,קיטכיזרָאֿפ םיא טימ
 7 .עוקסָאמ ןוֿפ

 -רַאֿפ ןיא רעטקָאד רעד ןוא ,טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה'ס
 ר"ד ,קינלַאשטַאנ רעד ךיוא ,גנולײטּפָא רעזדנוא ןוֿפ ןדנּוװש
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 רעטרע ערעייז ףיוא ,ןדנּוװשרַאֿפ זיא עשטיעוויַאק ןוֿפ ,ןיקַײֿפ

 : .ערעדנַא ןעמוקעג ןענַײז

 לייט ַא זַא ,ןדלָאמעג ןיקַײֿפ ר"ד טָאה ,קעװַא זיא רע רעדייא

 ,עטנַאקַאב רעדָא םיֿבורק וצ ווירב ןבַײרש ןיוש ןגעמ ןטנַאטסערַא

 "ברעמ ןוֿפ ןטיבעג עַײנ יד ןיא ,דנַאברַאֿפ-ןטַאר ןיא ןעניווו סָאװ

 ,דנַאלסורסַײװ ןטריּפוקא םעד ןוֿפ לייט םעד ןיא ןוא .,ענַיַארקוא

 קָאטסילַאיב ןוא ,רעטנעצטּפיוה רעד יו גרעבמעל טימ ,עיצילַאג

 יןעמענ טימ עטסיל ַא טנעײלעגרָאֿפ טָאה'מ ,טנגעגמוא רעד טימ

 ףעװעג טרָאד ךיוא זיא ןעמָאנ ןַײמ .ןבַײרש געמ'ס רעוו

 השמ סרעליּפשיוש יד וצ ווירב טקישעגקעװַא ךַײלג ךיא בָאה

 ךיא בָאה ווירב יד .ןַאמלערק קחצי ןוא ַאקסנימַאק ַאדיא ,ןַאמּפיל

 -ַאל ןיא זדנוא ןוֿפ רענייק ,טסָאּפרעגַאל רעד ףיוא ןגָארטעגקעװַא

 ,ןעמוקנָא עקַאט ןלעװ ווירב יד יצ ,רעכיז ןעוועג טשינ זיא רעג

 ןעמ טָאה ןבירשעג רעבָא

 ןטימ טנעקַאב קילעֿפוצ ךיז ךיא בָאה ווירב יד קידנבעגקעװַא

 טעמּכ ,שטנעמ רעגנוי ַא ךָאנ ,טסָאּפרעגַאל רעד ןוֿפ קינלַאשטַאנ

 טָאה רע .טדערעצ םיא טימ ךיז בָאה ךיא .קיצרעֿפ רָאי ַא ןוֿפ

 "עג ַא ןיא רע הׂשעמ ענדָאמ ַא סעּפע ךיז ןוֿפ טלייצרעד רימ

 ,הרוּת רעשיטסינומָאק רעד ןיא קידנביילג .ןדעווש ןיא רענעריוב

 זיא טַײצ רעד טימ .דנַאברַאֿפטַאר ןיא ןעמוקעג גנוי רע זיא

 זיא רע .ריציֿפָא רעלענָאיסעֿפָארּפ ַא יו ײמרַא רעד ןיא ןַײרַא רע

 ןיא ןגיטשעג רעכיז טלָאװ רע .טנַאנעטײל רערעטלע ןַא ןעוועג

 רעבָא םיא ןעמ טָאה .טרָא סיורג ַא ןעמונרַאֿפ טלָאװ ןוא רעטילימ

 "סיוא םיא ףיוא ןבָאה םירֿבח ענעגייא ענַײז .ןענוגרַאֿפ טשינ סָאד

 -עגסיוא טכעלש ןבָאה ךיז לָאז רע ,לובליב ַא סעפע טכַארטעג

 טריטסערַא םיא ןעמ טָאה 1936 ןיא .גנונעדרָא רעד ןגעוו טקירד

 טָאה בײהנָא ןיא .טעברַא-רעגַאל רָאי ןצֿפוֿפ ףיוא טּפשמראֿפ ןוא

 ןעװעג זיא רע .ןטלַאהרעביא טשינ סע טעװ רע זַא ,טניימעג רע

 ,גנולײטּפָא-רוטלוק 5
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 רע זיא ָאד .ןבורג'ןליוק ןיא טעברַאעג .ןרעגַאל עכעלטע ןיא

 טמַא םעד ןעמוקַאב טָאה רע .םישדח ןַײנ טשרע ,גנַאל טשינ

 עכעלטע ןעק רע סָאװ .,רַאֿפרעד ךעלגעמ ,קינלַאשטַאנ-טסָאּפ ןוֿפ

 ןוא שילגנע ,שטַײד ,שיסור ,שידעוװש טקעֿפרעּפ ןעק רע .ןכַארּפש

 ,קעװַא רעכיז ןעייג ווירב יד יצ ,עגַארֿפ ןַײמ ףיוא .,שיזײצנַארֿפ

 ,טרירוזנעצ רעִירֿפ ןרעוו ווירב עלַא זַא ,טרעֿפטנעעג רימ רע טָאה

 רע טקיש ,רוזנעצ רעד ןוֿפ קירוצ ייז טמוקַאב רע יװ ,םעד ךָאנ

 ןסערדַא ענעבעגעגנָא יד ףיוא ּפָא יז

 ךיז ךיא בָאה ,טסָאּפ רעד ןוֿפ ןעגנַאגעגקעװַא ןיב ךיא ןעוו

 ןַא טימ טנעקַאב ךימ טָאה רע .ןיזייר עקבייל טימ ןֿפָארטעג

 טָאה סָאװ -- קסנימ ןוֿפ רעגריב רעשיטעווָאס ַא -- טנַאטסערַא

 -עווָאס רעטשרע רעד ןוֿפ רָאטקַאדער ַא רַאֿפ טלעטשעגרָאֿפ ךיז

 טציז רע גנַאל יװ ,עגַארֿפ ןַײמ ףיוא .עידעּפָאלקיצנע רעשיט

 זיא רעד זַא ,טרעֿפטנעעג רע טָאה ,רעגַאל םעד ןיא ָאד ןיוש

 ןיא ךָאנ ןרָאװעג טריטסערַא זיא רע .רעגַאל רעטֿפניֿפ ןַײז ןיוש

 יד ןיא ,לָאמַא זיא רע זַא ,טרסמעג םיא טָאה'מ :הביס יד ,4

 לָאז ןעמ ,גונעג ןעוועג זיא סָאד .קיוועשנעמ ַא ןעוועג ,ןרָאי עגנוי

 ןַײז ךיוא .ןרעגַאל-גנַאװצ יד ןיא ןקישרַאֿפ ןוא ןריטסערַא םיא

 יז ןוֿפ רענייא רעדעי .טריטסערַא ןרָאװעג זיא עילימַאֿפ עצנַאג

 ןױוש טָאה רע ןעוו .רעגַאל ןטייווצ ַא ןיא ןרָאװעג טקישרַאֿפ זיא

 ןענַײז ,םײהַא ווירב ןבַײרש ןגעמ וצ שינעביולרעד יד ןעמוקַאב

 -דַא םעד ןעניֿפעג טשינ ןָאק ןעמ זַא ,סרעֿפטנע ןעמוקעג רדסּכ

 | ...טַאסער

 קינלַאשטַאנק ןטימ לַאֿפ םעד ןגעװ טלייצרעד םיא בָאה ךיא

 ןעו זַא ,טגָאזעג זדנוא טָאה רע ,ןדִיי ןעלדיז ןַײז ןגעוו ,יַאנָאז

 וצ ןעמוקעגסיוא םיא זיא ,ַײרֿפ רעד ףיוא ןעוועג ךָאנ זיא רע

 -ַאװ יד ןיא ,ןטרָאד ןענַײז .עווקסָאמ-קסנימ ןַאב רעד ןיא ןרָאֿפ

 ןטסינומָאק עכעלטנגוי ,"סעצלָאמָאסמָאקק ךס ַא ןרָאֿפעג ,ןענָאג

 שידיי ַא טנעײלעג ןוא דיי ַא ןסעזעג ןָאגַאװ םעד ןיא זיא דָארג

 ךִי םוצ טקורעגוצ ךיז סעצלָאמָאסמָאק יד ןבָאה גנילצולּפ .ךוב
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 ןיא ,דֵיי םעד טגערֿפעג ןוא ךוב ןיא זָאנ יד טקעטשעגנַײרַא ןוא

 :טרעֿפטנעעג ייז רע טָאה .ןבירשעג זיא ךוב סָאד ךַארּפש רעסָאװ

 קזוח ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה ,וניונ ."ךַארּפש רעשידִיי רעד ןיא;,

 ןבָאה סעצלָאמָאסמָאק יד ףושל עשידִיי סָאד ןעמירקכָאנ ןוא ןכַאמ

 ,ןסעזעג זיא דַיי רעד ּוװ ,טרָא םעד ףיוא ןּפוטש ןבױהעגנָא ךיז

 טשינ ןוש רעמ םיא ןוא קנַאב רעד ןוֿפ טפוטשעגּפָארַא םיא

 ןצעז ךיז טזָאלעג

 טסייוו רע זַא ןבעגעגוצ טָאה טנַאטסערַארָאטקַאדער רעד

 "ײטרַאּפ יד ןשיװצ וליֿפַא םזיטימעסיטנַא ןגעוו גנַאל ןוֿפ ןיוש

 "רעד ןָאק סע סָאװ וצ ,טסייוו רעװ זַא ,טקידנערַאֿפ ןוא ,םילודג

 יהעד-טּפיוה יד ןבָאה ןוא עװקסָאמ ןיא ןציז סָאװ ,יד ביוא ,ןריֿפ

 רָאּפ יד ךייש סָאװ ,לעטשּפָא טשינ םזיטימעסיטנַא םעד ןלעוו

 םימ יז ןענַײז ,עװקסָאמ ןיא ןטמַא עכיוה ןעמענרַאֿפ סָאװ ,ןדִלי

 רעטַײװ טשינ ןעעז ןוא טייקסיורג רעייז ןוֿפ טרוּכישרַאֿפ םעד

 .יזָאנ רעייז ןוֿפ

 שטיווָאלכיב קינלַאשטַאנ ןטימ ןֿפָארטעג ךיז בָאה ךיא זַא

 ןוֿפ טירטסױרַא ןשיטימעסיטנַא םעד ןגעװ טנַאמרעד םיא ןוא

 רע זַא ,טסּוװרעד םיא ןוֿפ ךיז ךיא בָאה .,"ַאנָאז קינלַאשטַאנ;

 ,וָאדעמכַא-יקסניגַא"קושטיר טסייה רע :ןעמָאנ ןקיכַאֿפַײרד ַא טגָארט

 םעד ןיא טיזיוװ ןַײז ןוֿפ סטוג ןייק ..,לארׂשי-אנוׂש רעטסּוװאב ַא

 רע זיא סָאװ ,עגַארֿפ ןַײמ ףיוא .ןטרַאװרעד טשינ ןעמ לָאז רעגַאל

 רעדָא קַאילָאּפ ַא ,סור ַא -- טייקירעהעגנָא רעלַאנָאיצַאנ ןַײז ןוֿפ

 טסייו םעד ןגעוו זַא ,טרעֿפטנעעג רימ רע טָאה ?רענַיַארקוא ןַא

 זיא רע זַא :רעכיז ןעמ זיא ךַאז ןייא ןגעוו רעבָא .טשינ רענייק

 ,.ןמה רעשיטסינומָאק רעסיורג ַא
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 סײהּפַאנק השמ

 םייה ןיימ -- ןליוּפנױרק זיב עיזַא-לטימ ןופ

 ּפעטס ןסַײװ-זָאלדנע ןוֿפ ךַארּפש יד ןײטשרַאֿפ ןָאק'ס רעוו
 ,טסערּפרַאֿפ םעלקנעיינש ןקידרעטניוװ ןעמוטש ןיא
 טּפעלש סָאװ ,רעצ-קיטייוו ןֿפיט םעד ןײטשרַאֿפ טעװ רעד
 .טסענ רעטלַא ןַײמ וצ םולח ןיא ץרַאה ןַײמ טכַאנ ַײב

 -- םייה ןַײמ --- ןליוּפניױרק זיב עיזַא-לטימ ןוֿפ
 .געוו רעבלעז רעד קירוצ ךימ ןריֿפ לָאז'ס .ןַײז ןָאק'ס
 ןייוועג'ס ןוא ןליורג עלַא ןײטשֿפױא ןלעװ רֿבק-רעדורב ןוֿפ
 .געלשעג ןקיטולב ןוֿפ טעװ ןלייצרעד ןייטש רעדעי ןוא

 -- גיז ןוֿפ ןכייצמור םעד -- טנַאה ןיא סקיב טימ טּפָאהעג
 ,גירק םעד ןייגוצכרוד ןוא דנַאל סָאד ןייגוצכרוד ןטכַאלש טימ
 גיוו ןַיײמ ךיוא ךָאנ ןייטש ףרַאד---בוטש יד ץנַאג ךָאנ טייטש'ס םיוא
 ,טגיוועגנַייא ךימ טָאה סָאװ ,טנַאה-עמַאמ יד ןַײז ךיוא ףרַאד'ס ןוא

 דָארג ןבָאה ןלָאז רעדרעמ עשטַײד יד ביוא ןוא
 -- ביור ךָאנ גנַאג ןיא בוטש ןַײמ סנ"יּפ-לע ןטימעג
 דָאמָאק רענעסָאלשרַאֿפ רעד לקניוו ןיא ןייטש ףרַאד
 ,ביוט עטוג-קיצרַאה יד -- דליב סעבָאב רעד םיא רעביא ןוא

 ,םיוב רעד לָאמ וצ זיא ןבילבעג טשינ זַא ,סייוו ךיא
 טרַאדעג טָאה סָאװ ,םױבנַאטשַאק רעטמורקעגסיוא רעטלַא רעד
 םיורט ןַײמ טָאה'ס .רעטצנעֿפ ןרעטניה ףיוה ןליטש ןיא
 ,טכַאנ הטיחש רעד ןיא ןעגנָאהעגֿפױא ךיז םיא ףיוא

 ,קורב רעדעי ןסירעגֿפױא-קילױרג ןגיל טעוו'ס
 ,טירט ענַײמ טלּפַאלּפעג ָאד שרעדניק ןבָאה'ס ּוװ
 ,טור רעשירעלטיה ןוֿפ יָאוװעג-שטשיווס םעד רעה ךיא
 ,דיי ןדעי רעביא רקֿפה טעילוהעג טָאה סָאװ
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 ,טֿפַײטשרַאֿפ רעוועג םַײב רעדירב ענַײמ ןֿפערט לעוו'כ

 ,געמרַאֿפ עקיצנייא'ס --- רעֿפרַאװ-ןליוק םַײב טֿפמַארקרַאֿפ

 ,דיילק ןקידֿבוט-םוי םענייש םעניא עמַאמ יד

 יגעטדנַאטשֿפױא עטצעל יד ןיא ןגָארטעג טָאהיז סָאװ

 ,סיוש רעד ןיא -- לדיימ-הלּכ סָאד -- דניק עטסגנוי סָאד

 .לערק לרינש'ס ןענעקרעד זדלַאה ןטיוט ריא ףיוא לעוו'כ

 :זױה ןוֿפ ןעלכרָאכּפָארַא ךָאנ טעװ דליש עכערֿפ יד

 .?לעֿפַאב טול --- ָאטעגיוַאשרַאװ יד טשיװעגּפָא זיא'ס;

 ,טירט עשירעדרעמ יד ןריּפשכָאנ ,ןכוז לעוו'כ

 .ןייב ןוא ןייטש רעביא רעטליטשעגמוא ןַא סיױרָאֿפ ןייג לעוו'כ

 ,טולב עקידלושמוא סָאד ןשַאװּפָא ןזָאל טשינ ךיז טעוו'ס

 .טנַײֿפ םעד ַײב רעדָא ןַא ךָאנ ןּפַאלק טעוו'ס ןמז-לּכ

 1944 סעקרַאב רעקסוװָאלװַאּפיַארטעּפ

 קַאז םהרבַא

 ןעוועג רימ ןענייז טכענק

 דנַאב ןט2 ןופ

 םונהיג רעד ךיז טליּפשעצ רעדיוו

 ,ליֿפ ַא ךָאנ ןעועג זיא ,וָארַאזַאל ,רידַאגירב רעטירד ןַײמ

 ַא ןעועג זיא סָאד .ןווָאקינטורּפ ןוֿפ ,ןטשרע ןוֿפ רערעגרע ליֿפ

 ןיא זַא ןעוועג רעכיז ןיב'כ .רעכערברַאֿפ ןלענימירק ַא ןוֿפ ּפיט

 -עג ווָארַאזַאל זיא וצרעד .דרָאמ רַאֿפ ןלַאֿפעגנַײרַא רע זיא רעגַאל

 טשינ רע טָאה ןדִיי ַא .טימעסיטנַא רענעסיברַאֿפ ,רענעֿפָא ןַא ןעוו

 ןוֿפ טליֿפרעד דלַאב סע בָאה'כ .ןגיוא יד ןיא ךַײלג ןקוק טנָאקעג
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 טימ ןדײרסױרַא רע טגעלֿפ "יירוועיק טרָאװ סָאד .ןָא גָאט ןטשרע
 קיטיינ טשינ ןיוש םיא זיא'ס זַא ,הֹאנׂש ַאזַא טימ ,גנוטכַארַאֿפ ַאזַא
 ...!יַאדרָאמ ַאיַאקסווָאדישז, ..."?!דישז, -- טימ ךיז ןצינַאב וצ ןעוועג
 ,ןטָאברַאֿפ טשרמולּכ דנַאלסור-טעוװוָאס ןיא זיא סָאד סָאװ --

 -עד רעקידנוֿפצ רעד .רעבמעצעד ןיא ןעװעג ןיוש זיא סע
 .ןעיײװַאז ןוא טסערֿפ עֿפרַאש טימ ןיוש ךיז טעילוהעצ רעבמעצ

 ןיא ץעגרע ןָא רימ ןעמוק ןעניגַאב ןטלַאק ,ןקיטסָארֿפ ַא ןיא
 טכער ךָאנ זיא'ס .:*עקרַאגעשטָאק; ַא ןבענ שינעֿפיט-דלַאװ רעד
 טבייה טעּפש גונעג ןוא עצרוק טציא ןענַײז געט יד ,קיטכיל טשינ
 ןיוש ןעמ טבַײרט עדַאגירב יד רעבָא .ןרעו וצ רעיורג זָא טשרע
 ,ךשוח עמַאס ןיא ,סקעז רעגייז דלַאװ ןיא

 ,גנומוצרַאֿפ ַא סעּפע וצ ?*יקשולָאק, ןכַאמ טנַײה ןֿפרַאד רימ
 ןָאק ךיא ןוא טלעק ןוֿפ טרעווילגרַאֿפ ןענַײז רעגניֿפ יד רעבָא
 טלעק עקיטסָארֿפ יד .טנַאה רעד ןיא קַאה יד ןטלַאה טשינ טושּפ
 טרָא ןַא ףיוא גנירּפש ןוא ץנַאט ךיא .רענייב יד ךרוד ךימ טמענ
 רעוו ךיא זַא ,ליֿפ ךיא .טלעק ןוֿפ ןעמוק טשינ ךיז וצ ןָאק ןוא
 ...טרעווילגרַאֿפ דלַאב

 ךימ טבַײרט -- !?ײרטסיבָאּפ !יקשולָאק !יקשולָאק ,ייה --
 ,ווָארַאזַאל

 ךעלמייב יד ןוֿפ :סטייווצ ַא ,למייב ןייא ןקַאהסיוא ווּורּפ ךיא
 -רעד ךיא רעבָא ."יקשולָאקא יד ןכַאמ טֿפרַאדעג סע ןעמ טָאה
 ךיא זַא ןעלדָאנ ןוֿפ יו ,רעגניֿפ יד ןיא שינעכעטש ַאזַא ריּפש
 -נַא רעד ןיא טנַאה ןייא ןבַײר םענ ןוא קַאה יד ןֿפרַאװּפָארַא זומ
 ,ןֿפלָאהעג טשינ רָאג ןבָאה קַאה רעד טימ ןעגנוגעווַאב יד .רערעד
 ןֿפוא םושב ייז ןָאק'כ -- טשינ ךיוא טֿפלעה טנעה יד ןבַײר סָאד
 ךיא זַא ,טנעה יד רילרַאֿפ ךיא זַא ,ריּפש ךיא .ןעמערַאװרעד טשינ
 ,,טלעק רעקיטסָארֿפ רעד ןוֿפ םוא ןצנַאג ןיא םוק

 ןיײרַא ךיז ּפַאכ ןוא ןקילב סווָארַאזַאל ןוֿפ ּפָא ךיז עֿבנג ךיא

 !רעלענש * --- ,ךעלגנערד עניד ? -- .עלעווייא וויטימירּפ *
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 ןסייה םוצ וצילַאֿפ'כ ."עקרַאגעשטָאק, רעד ןיא לַײװ ַא ןעמערַאװנָא

 .םיא ןוֿפ טגָאלש סע סָאװ ,ץיה רעד טימ ךיז ּפַאכרעד ךיא ,לסעק

 יעדַאגירב רעד ןוֿפ ענערױרֿפרעד עכעלטע ךָאנ דלַאב ןעמוק סע

 .טײקמערַאװ יד ןַײרַא-ןעמעטָא ןוא לסעק םוצ עלַא ךיז ןעילוט רימ

 טגערֿפ -- ?ןרָאװעג ןרױרֿפרעד טנַײז ריא ?הרֿבח ,זיא סָאװ ---

 ."רַאגעשטָאק; רעד

 -- ףןַײרַא ןעמַאמ רעשהנוז רעד ןיא !טלעק עשמונהיג ַא --

 .עדַאגירב ןַײמ ןוֿפ סור ַא ּפָא ךיז טֿפור

 יירעגרע ןַײז ךָאנ טעװ סע !טסָארֿפ ַא רימ ךיוא זיא סָאד --

 ."רַאגעשטָאק; רעד טכַאל --

 ,"עקרַאגעשטָאקק} רעד ןיא ווָארַאזַאל ןַײרַא-טֿפױל גנילצולּפ

 :ןוזגרי ַא טימ ,טייק רעד ןוֿפ טנוה רענעסירעגּפָא ןַא יו

 !!ןענַאד ןוֿפ שרַאמ ---

 יאמלה ,"רַאגעשטָאק, ןֿפױא ןרעזייב ךָאנ ךיז טמענ רע ןוא

 ןיטש ָאד זדנוא טזָאל רע

 !טניה יד יוו ייז בַײרט ---

 "עי זדנוא טסיוטש ,ןֿפוא ןלַאטורב ַא ףיוא זדנוא טבַײרט רע

 !םידי עבָארג ענַײז טימ ןטניה ןוֿפ םענייא ןרעד

 !רעלענש ---

 .ריטסעטָארּפ ןוא ןייטש ךיא בַײלב -- !!!טנעה ןָא --

 !ידַאילב ,רעלענש --

 וצ-טמוק ווָארַאזַאל .קַאה רעד טימ ןטעברַא רעדיוו וװרּפ ךיא

 :רעזייבעג ןַײז טימ עלַײװ עלַא

 !ײװַאד !+ ַײװַאד !יקשולָאק !יקשולָאק --

 ןעלדָאנ יד ריּפשרעד ךיא רָאנ יוװ .תוקסֿפה טימ טעברַא ךיא

 ןוא טנעה יד בַײר ,רעביא לַײוװ ַא ףיוא ךיא סַײר ,רעגניֿפ יד ןיא

 סייו ךיא .רעטרעווילגרַאֿפ ַא ןרעו וצ טשינ ידּכ ,רעטנוא-ץנַאט

 ױזַא טשינ ךָאנ רשֿפא .טנַײה זיא סע טסָארֿפ דַארג לֿפיװ ,טשינ

 !גנַאלרעד *



 233 רעמאה ןוא פרעס רעטנוא טכענק

 סָאד ןרעווילג טכַאמ סָאד ןוא קידלטניוו טנַײה זיא סע רעבָא ;ליֿפ
 טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,ןעװעג זיא סנ ַא ןרעדָא יד ןיא טולב
 בָאה ןעמערַאיל סווָארַאזַאל ןגעק ןוא ?עקרַאגעשטָאק, יד ךיז ןבענ
 זיא "רַאגעשטָאקא רעד .ןיהַא טּפַאכעגנַײרַא ךיז לָאמ עכעלטע ךיא
 .טרעטשעג טשינ רימ טָאה ןוא סור רעקיטומטוג ַא ןעוועג דָארג
 ןַײז ןוֿפ "יצ; רָאּפ ַא טזָאלעגרעביא ךָאנ רימ טָאה רע ,הברדא
 .סָאריּפַאּפ ןטײרדעגֿפױא

 א

 ,עדַאגירב סוװָארַאזַאל ןיא םונהיג ןַײמ ןגיוצעג ךיז טָאה ױזַא
 טסקַאװ סע .עיצוקעזקע עתמא ןַא רימ רַאֿפ ןעוועג זיא גָאט רעדעי
 ..גנורעטיברַאֿפ ןוא ןַײּפ יד ,שינרעטַאמ יד טסקַאװ סע .טלעק יד
 רעשימַאכ סוװוָארַאזַאל ןוֿפ טצַאלּפעג טשינ רעיש טָאה ץרַאה סָאד
 :עצײלּפ ןיא ןסױטש ןַײז ,ןגָאי ןַײז ,ןבַײרט ןַײז ;גנולדנַאהַאב
 ןַא ףיוא יו ןווָארַאזַאל ףיוא טקוקעג בָאה ךיא "!ַײװַאד !יירטסיב;
 םיא ַײב גנַאל זַא ,שוחב טליֿפעג בָאה ךיא .תוומה-ךאלמ ןתמא
 ..ןענָאק טשינ ךיא לעװ ןעִיצנָא

 ןסור לייט ךיוא --- ןיילַא ךיא. רָאנ טשינ געלֿפ ןווָארַאזַאל ַײב
 ענַײמ טשינ ןעו -..?קָאיַאּפ יָאנֿפַארטש; ןעמוקַאב טֿפָא ןגעלֿפ
 ןעגנַאגעגסױא ךיג רעייז ךיא טלָאװ ,ווירב ןבַײרש ןוֿפ ןטסנידרַאֿפ
 ןבָאה -- טּפעשעגסיױא ךימ ןבָאה ייז םגה --- ווירב יד ...רעגנוה ןוֿפ
 טַאהעג קידנעטש בָאה ךיא ..ןעמוקמוא טזָאלעג טשינ רעבָא רימ
 סָאװ ,רעקוצדמַאז עלעסיב ַא ,טיורב לקיטש ַא דלַאװ ןיא ךיז טימ
 .תושלח ןוֿפ סעגר ןיא ןעװעטַאר ךימ טגעלֿפ סע

 ןסור יד יו ױזַא ,ךיוא ןיוש ןדַײל קַארַאב ןיא עשילױּפ עלַא
 לָאמ ןעצ רשֿפא ןֿפױל זומ ןעמ ןוא סרעכנעּפ עטכַאװשעגּפָא ןוֿפ
 ףיוא גנוקריוו רעייז ןיוש ןבָאה סנסע עזָאלנימַאטיװ יד ...טכַאנ ַא
 וצ טלמירדטנַא טשינ טסזַײװַאב :הללק עתמא ןַא זיא סע .זדנוא
 ןקיטסָארֿפ ,ןטלָאק ןיא ןֿפױל רעדיװ ןיוש טסֿפרָאד ןוא -- ןרעוו

 ,ןטפַארטשַאב ַא רַאַפ יװ עיצַאר ַא *
4 
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 ןעמ ןָאק עשז ןענַאװ ןוֿפ !טכַאנ עדעי ױזַא .רדסּכ ױזַא !ןסיורד

 ?שינעגָאלּפ ַאזַא וצ ?עינַאװערָאה ַאזַא וצ תוחוּכ ןבָאה ןיוש

 "עג ךיא ןױש ךיז ןבָאה סרעכנעּפ עטכַאװשעגּפָא יד ץוחַא

 טושּפ ןענַײז ןשטנעמ .ַאגניצ ףיױא עקנַארק זדנוא ןשיװצ ןזיוו

 ..רעגנוה ןוֿפ ןרָאװעג ןלָאװשעג

 ?ךָאנ גנַאל יו :טכַארט ןוא טעברַא רעד וצ גָאט ןדעי ייג ךיא

 ..?ןטלַאהסיוא ןענָאק ךָאנ ךיא לעװ גנַאל יו

 גרַאב רעקיזדלעֿפ ַא ."רעירַאק; ַא ַײב רימ ןטעברַא גָאט ןייא

 ענַײז ןכַײלגסױא ,"ןרינַאלּפ, גרַאב םעד זומ ןעמ ,טקַארט ַא ַײב

 ;טעברַא רעד ןוֿפ קעווצ םעד טשינ סייוו זדנוא ןוֿפ רענייק .ןציּפש

 ףרַאד רע ?גרַאב םעד ןכַײלגסױא סָאװ וצ ?עגרָאטַאק יד סָאװ וצ

 ,טעברַאעג ױזַא טַאלג לָאמ ַא טשינ סע זיא יצ ?סָאװ וצ ןוא סע

 יייהשק הדוֿבעב ןקינַײּפ וצ רָאנ זדנוא יבַא

 .הרוש רעגנַאל ַא ןיא טלעטשעגסיוא זיא עדַאגירב רעזדנוא

 ,סעקריק טימ טקַאה ןעמ .רעטעמ רָאּפ ענַײז רעביא רענייא רעדעי

 .ןעמָאל טימ ןוא קעה טימ

 הרוש רעד סיוגנעל ,קירוצ ןוא ןיה ךיז טיירד ווָארַאזַאל

 :רדסּכ "טעקונק ןוא סָאריּפַאּפ ַא טרעכיור ,ןשטנעמ

 -עגּפָא טנַײה זומ גרַאב ץיּפש רעצנַאג רעד !ַײװַאד !ַײװַאד ---

 !ןרעװ טקינייר

 :סעקריק יד ,ןעמָאל יד ןצעז סע

 !קַאה-קוה !קַאה-קוה ּ!קַאה-קוה ---

 רענעי ,עמרָאנ יד ןכַאמ טעװ סע רעװ .,ַאטַאיבער ,,ייה ---

 !ײװַאד !ַײװַאד !? ?ָאדוילבמערּפא ַא טימ םַארג 900 טמוקַאב

 .."ןקילג; יד וצ-טגָאז ןוא םוא רע טייג ױזַא

 !קַאה-קוה !קַאה-קוה !קַאה-קוה --

 ןײטשנַײא ןיוש ןָאק ןעמ .גָאט רערעדניל ַא טנַײה זיא דָארג

 ןטרימערּפ ַא רַאפ יװ לכאמ ַא*
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 זיא גרַאב רעד ?ןעמ טמענ ּוװ תוחוּכ ?תוחוּכ רעבָא .טרָא ןַא ףיוא
 ?ןַײא םיא ןעמ טסַײב יװ .טרַאה ,קיזדלעֿפ

 ןַאמרעטכַאלש טעברַא ,הרוש רעד ןיא תונכשב ,רימ ןבענ
 -כַאלש .ןרָאא עלעטימ יד ןיא שטנעמ ַא ךָאנ .עשרַאװ ןוֿפ דִיי ַא
 סעשטיװָאמַאילש ןיא ךיא רימ טימ טעברַאעג טָאה ןַאמרעט
 רע ,עז ךיא .' ץעיוװָאנַאכַאטס ַא רַאֿפ טנכעררַאֿפ זיא ןוא עדַאגירב
 רדסּכ םיא ַײב ךיז טבייה עקריק יד .הדמתה טימ טקַאה ,טקַאה
 טעברַא ןַײז .ןערב טימ ,טעּפמיא טימ ,ּפָארַא-ףױרַא ,ּפָארַא-ףױרַא
 שּפיה ןיש ןענַײז "רעירַאקק רעטעמ רָאּפ ענַײז .ןָא ךיז טעז
 רימ ַײב .ענַײז טימ רעטעמ רָאּפ ענַײמ ךַײלגרַאֿפ ךיא .ןסיבעגסיוא
 רעד זַא .טּפוצעגסיױא סָאװטע זיולב .קיטנעק םיוק םיוק סע זיא
 ..ךַאװש ױזַא --- תֹוחוּכ יד ןוא לָאטש יװ טרַאה זיא ןדָאב

 ךיז טנעל ןוא עקריק יד ּפָארַא ןַאמרעטכַאלש טזָאל גנילצולּפ
 .,ּפָא טייטש רע .דמַאז םענעטָאשעגסױרַא םַײב ןָא

 ,למרומ ַא רע טוט -- ...רעמ טשינ ןָאק'כ --

 ..םורַא יינש רעד יװ ,ןרָאװעג סַאלב זיא רע ,עז'כ

 ?ןַאמרעטכַאלש ,ךַײא זיא סָאװ ---

 טעוו'ס ..טשינ רָאג ,.ןלַאֿפַאב ךימ טייקכַאװש ַא סעּפע --
 ...ןייגרעביא דלַאב

 גָאז -- ..?תֹוחוּכ עצנַאג יד טימ ױזַא ריא טקַאה סָאװ --
 דיי רעשירַאנ ..?לװַײט ןכלעוו רַאֿפ ?ןעמעװ רַאֿפ -- .םיא ךיא
 | ..טַײז ריא סָאװ

 ;לוק ןקידנצלירג ןַײז טימ ווָארַאזַאל סיוא-טסקַאװ סע
 ?טצעזעגרעדינַא ךיז וטסָאה סָאװ :ַײװַאד !ַײװַאד --
 .םיא ךיא גָאז -- ..ןרָאװעג קנַארק זיא רע --
 !יװַאד ?ךיז טסכַאמ וד ךיוא ?רעװ קנַארק ַא רַאֿפ סָאװ --

 ??װַאד

 ,ץיצקודָארּפ ןיא ךרָאקער ןגָאלשעג טָאה'ס רעװ '
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 שימ -- יקנַארק זיא רע !סיוא-טעז רע יװ ,ךָאד טעז ריא --

 ןַײרַא רעדיוו ךיז ךיא

 ןַאמרעטכַאלש טגָאז -- ..לסיב ַא רעסעב ןיוש רימ זיא'ס --

 יעקריק רעד ֹוצ רעדיוו ךיז טמענ ןוא

 יַײװ "טנשרד; ןוא זדנוא רעביא ךָאנ טייטש רידַאגירב רעד

 :רעט

 ױזַא טנרעלעגסיוא ךַײא ןעמ טָאה *ַאשלָאּפ רעַײא ןיא ---

 .:?ןטעברַא וצ

 ריא טנָאק ןטעברַא רימ יו טשינ טלעֿפעג ךַײא ביוא ---

 .ךיא רעֿפטנע --- ...ןטסָאּפ ןוֿפ ןגָאזּפָא זדנוא

 טקור ןוא גָאז ַא רע טוט -- ּ!סעקַאלױֿפ ריא טַײז עלַא --

 .הרוש רעד ןיא זדנוא ןוֿפ רעטַײװ קעװַא ךיז

 ייווצ ,לָאמ ןייא עקריק רעד טימ ןקַאה טווּורּפ ןַאמרעטכַאלש

 ַא ךָאנ ךיז טסעמרַאֿפ רע .ּפָארַא םיא טלַאֿפ עקריק יד -- לָאמ

 ..טשינ טייג סע --- לָאמ

 .םיא ךיא לעֿפַאב -- !עקריק יד קעוװַא-טֿפרַאװ ,דִיי ---

 ךיז טרַאּפש רע .סױרַא םיוק רע טדער -- ...קנַארק ןיב'כ --

 רע .דמַאז םענעטָאשעגסױרַא לגרעב ןקיַײברעד םַײב ןָא רעדיוו

 רעד ןוֿפ ףוס ןזיב רעטשלחרַאֿפ בלַאה ַא ןגיל ױזַא ןיוש טבַײלב

 ךיילב סנַאמרעטכַאלש ןָא-טקוק ,וצ רעדיוװ טמוק ווָארַאזַאל .טעברַא

 ..טשינ רָאג ןיוש טדער ןוא םינּפ

 רעד טימ ּפעלק ערעווש ןייק .רעטַײװ ךעלעמַאּפ טעברַא ךיא

 רימ רַאֿפ ןיא ןילַא עקריק יד וליֿפַא .ןבעג טשינ ךיא ןָאק עקריק

 עלַא טֿפרַאװ ווָארַאזַאל .ךיא ןיב טכַאװשעגּפָא ױזַא -- אׂשמ ַא

 ןוא ,טעשטרָאװ ןוא זדלעֿפ רעטעמ ייווצ ענַײמ וצ קילב ַא לָאמ

 רעד .טרָאד טצלירג רע סָאװ ןרעה טשינ וליֿפַא ליוו ךיא .טלדיז

 ? +לווּונמ
 סע .טקַארט ןֿפױא ןטנוא לקעלג ַא ךיא רעהרעד גנילצולכ

 ,ןלופ *
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 ןַאמ ַא .לרָאּפ ַא טציז עלעטילש םעניא ,עלעטילש ַא ַײברַאֿפ-טרָאֿפ
 ַא ןיא ױרֿפ עגנוי ַא ןוא ץלעּפ םענעֿפָאש ַא ןיא טעילוטעגנַײא
 'יה םענרעטוֿפ ַא ןוא רענלָאק םענרעטוֿפ ַא טימ לטנַאמ-טַאנַארג
 ,טסָארֿפ ןוֿפ טילב םינּפ ריא .ּפָאק ןֿפױא עלעט

 :ללדרעֿפ סָאד טגָאי ןוא סעצייל יד טיצ ןַאמ רעד
 | !ָאיװ ,ָאיוװ --
 יו ןגיוא ענַײמ רַאֿפ ךרוד-טבעווש לרָאּפ ןטימ לטילש סָאד

 ןענָאק סָאװ ,ןשטנעמ ,סע טסייה ,ךָאנ ןַארַאֿפ ..ןבעל ןוֿפ סורג ַא
 ױרֿפ עגנוי יד ...ןליוו ייז ןיהּוװ ,ןליוו יז ןעוו ,ַײרֿפ ןגעװַאב ךיז
 ןזָאלעגוצ ןוא קידווענח ױזַא טָאה ךעלקעב עטילבעצ יד טימ
 רעד ףיוא דײרֿפ ךָאנ ,סע טסייה ,ןַארַאֿפ ...ןַאמ םוצ טלכיימשעג
 ,.,?טלעוו

 -ַאל רימ רעביא רעדיוװ ןיוש .טצלירג -- :ַײװַאד ,ַײװַאד --
 וצ טכַארט ַא ,ךיז ןקוקוצמורַא עגר ַא טשינ טזָאל ןוא ווָארַאז
 ,ןָאט

 ןריֿפ טװמעג טעברַא רעד ךָאנ ןעמ טָאה ןענַאמרעטכַאלש
 ןוא .ןרָאװעג רע זיא טכַאװשעגּפָא ױזַא -- סמערָא יד רעטנוא
 -ַאטס ןיא רָאנ ,קַארַאב ןיא טשינ ןיוש םיא ןעמ סטָאה טריֿפעג
 -נייא ךיז טָאה סָאװ ,ץרַאה ןַײז טימ ןעשעג זיא סעּפע ,פ רַאנָאיצ
 ןקיזדלעֿפ ןרעביא עקריק רעד טימ ּפעלק ענַײז רעטנוא ןכָארבעג
 ןוֿפ רעקרַאטש טשינ ץרַאה ךעלשטנעמ ַא ךָאד זיא ..."רעירַאק;
 ..זדלעֿפ ַא

 -ַאטס ןיא ןגעלעגּפָא ןַאמרעטכַאלש זיא געט עכעלטע זיולב
 רַאנָאיצַאטס ןוֿפ :?זָאכװַאז רעד טָאה גָאט ןטרעֿפ םעד .רַאנָאיצ
 ץעגרע ,ןטילשילָאטיּפש םעד ןיא רעּפרעק ןטיוט ןַײז טריֿפעגּפָא
 -ײנשרַאֿפ ַא רעטנוא ןבָארגַאב םיא ןוא םלוע-תיב-רעגַאל ןֿפױא
 ,עקלָאי רעט

 ,רעטלַאװרַאפ-טּפַאשטריװ 1? -- .טקנוּפ רערַאטינַאס 9
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 קַאז םהרבא

 ןעמַאמ ןיימ וצ

 ,ןגיובעגנַײא ,טעשטרָאקעג טסייטש וד יװ ,עמַאמ ,ךיד עז ךיא

 .רֿבק סנטַאט םעד ַײב השודק רעליטש ,רעליטש ןיא

 ןגיוא עטַאמ יד ןוֿפ ןרערט עמוטש ענַײד ןעניר סע

 .רֿבא ןדעי טימ ,קידנעּפילכ ,טסרעטיצ ,טסרעטיצ ןוא

 ,ןעימ "ןטרָאד; ךיז לָאז'ר ,םימחר סנטַאט םעד רימ רַאֿפ טסטעב וד

 ,הלואג רימ ןקיש ןוא ?ןגיײלנַײא ןטלעוו, לָאז'ר

 יןעיצ ךיז רעווש עגַײט ןיא געט .ןעײגרַאֿפ געט ךָאד

 ,הלועּפ ןייק טשינ ןרערט ענַײד ,עמַאמ ,ןבָאה סע

 םינּפ עסַאלב סָאד עז'כ ,םיקחרמ ןוֿפ ,עמַאמ ,ריד עז ךיא

 .ןרערט ןוא רעצ םענוֿפ ןשטיינק עֿפיט ןוֿפ ץענ ןיא

 ,םיא ןָאקרעד ךיא ,ָאי .לוק ןַײד םענרַאֿפ'כ טייקטנלעדעגַײט ןיא

 -- -- -- ןרעווש ןיא ךָאי ןיא רעמערַאװ ןוא טרעוו רעגנירג ןוא



 ןלעווש עטנעדבראפ ייב



 ןרָאק לחר

 רעטכָאט ןיימ וצ

 טירש ןדעי רעטנוא ּוװ ,דנַאל ןוֿפ טריֿפעג ךיד בָאה'כ
 ,לורג טימ ,רעש טימ ,טולב טימ דרע ענ'סירעצ טצירּפש סע
 טױט רעטכירעגמוא ,רעכיג רעד דָאנג ַא זיא'ס ּוװ
 .ליױק רעֿפרַאש ַא טימ עמַאמ ַא דניק ריא טשטנעב'ס ןוא

 למיה םעד טײלגַאבסױרַא סעיצַאקַא עדנעילב יד ןבָאה'ס

 ףרעװש ,ןדנו-ענ םעד געוו ףיוא זדנוא טימ ךַײלג ַײב

 חיר רערעווש-ענשוד ,רעסיז רעייז ןוא -- גָאט םענעי ןיא
 ףרערט עקידנעמוק טימ טֿפול יד טקיטשעג ןיוש טָאה

 ,קירוצ ףיוא ןָאט קוק ַא טומ רימ טלעֿפעג טָאה סע

 םייה ןַײמ ןעזרעד םיורט ןיא לָאמַא זיולב בָאה'כ זַא ןוא

 ןֿפילש ענַײמ ןרָאװעג יורג ןענַײז -- םינּפ סעמַאמ ןַײמ ןוא

 .ןייועג -- טירט רעדעי ךָאנ ,ןקורט ןגיוא ענַײמ ןוא

 ןטעב וצ בָאה'כ ןבעל סנעמעוו רַאֿפ רעמ טשינ סייוו'כ ןוא

 ,דרע רעד ןרָאװעג רעטנענ ןיב'כ םירֿבק לֿפױװ ךרוד טשינ סייוו'כ

 ,טָארט רעדימ ןַײמ ןלעטשּפָא ךיז טעו סע ריט סנעמעוו ַײב

 .טרעשַאב רימ זיא סע ןלַאֿפ וצ לעווש רעכלעוו ַײב

 ןצנַאג רעזדנוא ןוֿפ עטצעל ,עקיצנייא רימ --- ךיא ןוא וד רָאנ
 -- םַאטש

 ןרעטש ןקידלזמ ַא טױרטרַאֿפנָא טנגוי ןַײד בָאה ךיא
 ,הליֿפּת עליטש יד טָאג ריא טױרטרַאֿפנָא עמַאמ ןַײמ טָאה'ס יו

 ןרערט עסייה יד רַאה ריא טױרטרַאֿפנָא עבָאב ןַײמ טָאה'ס יו

 ,ןייגרעד טשינ ךיא לע רעמָאט ןוא --- ךיא ןוא וד רָאנ
 ,טולב ןַײד ןיא הליֿפּת סעמַאמ ןַײמ ךָאד טנייוו

 תורוד עלַא ןוֿפ ףור רעד ריד ןיא ךיז טקיטַײצ סע

 ,טירט עגנוי ענַײד ףיוא ףרָאד ןַײמ ןיא עקשזעטס יד טרַאוװ'ס ןוא
 1944 עװקסָאמ



 241 ןלעװש :עטנערברַאפ ַײב

 ןַאמ לדנעמ

 עוװקסָאמ ןופ ןרעיוט יד ייב

 ןטנעמגארפ

 רעטעקַאנ ַא ףיוא קַארַאב ַא ןיא ןגעלעג םחנמ זיא געט ייווצ

 ןוֿפ ףיוה ןיא יינש ןקיניר טריֿפעג םיא ןעמ טָאה לָאמ ןייא ,ערַאנ

 סנטָאש עקידוועעזכרוד ןוא ךעליולב ןעוועג זיא יינש רעד .,רעגַאל

 ךיז ןבָאה ,עקידנרעטַאלֿפ ,ענעגיוצעגסיוא ,ןטַאדלָאס עדימ ןוֿפ

 ,טָארדלכעטש טַײז רענעי זיב טַײװ ןגיוצעגקעװַא

 ,טלעטשעגּפָא םיא טָאה רעצעמע -

 ?ןעִיצּפָא טלָאװעג ?רעהַא וטסמוק ױזַא יו ,טנַאנעטיײל --

 ןרעֿפטנע טנעקעג טינ טָאה םחנמ

 ןטייווצ םעד ןיוש .ןעמונעגכרוד םיא טָאה טלעק עקיגָאטרַאֿפ יד

 טלעטשעג טינ ךיז טָאה רע .טינ טקנירט ןוא טינ טסע רע יװ גָאט

 ,םוז לסיב סָאד ןעמוקַאב וצ ףיוא ייר ןיא

 ןבענ עטריטסערַא עכעלטע טלמַאזעגֿפױנוצ ךיז ןבָאה טנוװָא ןיא

 ןגָארטעגוצ םיא ןעמ טָאה ךָאנרעד .טהנעטעגנַײא ךיוה ןוא ןעמחנמ

 סע טָאה ןעמ .טיורב ץרַאװש קיטש ַא טימ :ּפירקָא לּפעט ַא

 | .ערַאנ רעד ןוֿפ דנַאר ןֿפױא טלעטשעגקעוװַא

 ,ןרגּפקעװַא ךָאד טסעװ ,קנירט ,םענ --

 יו ןעזעג ,טיורב ןצרַאװש םעד ןיא טקוקעגנַײא ךיז טָאה םחנמ

 -ַאּפ ךיז טָאה רע .ערַאּפ עטכידעג ַא ךיז טליונק רעסַאװ ןסייה ןוֿפ

 טנעה עדייב ןיא טיורב סָאד ןעמונעג ןוא ןבױהעגֿפױא ךעלעמ

 ,קידנעַײקעצ טיג ,ןוא טיורב רעקיטש ןסירעג טָאה רע .,ןַײרַא

 טָאה רעסַאװ לּפעט ןוֿפ טײקמערַאװ סָאד .סנסיב עצנַאג ןעגנולשעג

 ןבָאה ןּפיל יד ןוא רעגניֿפ ענערױרֿפרַאֿפ יד טעַײטעגֿפױא םיא
 ,טעשטּפעשעג סעּפע

 ,רעסַאװ קידעכָאק +
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 ?ןלַאֿפעגנַײרַא וטסיב ױזַא יוו --

 .טינ סייוו'כ ---

 ?טלּפַאלּפעג יאדוװַא ---
 .ןיינ ---

 ?ןשטַײד יד וצ ןֿפױלרעבירַא טלָאװעג טסָאה --

 "עג טָאה סָאװ םעד ןטַאדלָאס יד ןשיװצ טכוזעג טָאה םחנמ

 .טגערֿפ

 !דִיי ַא ןיב ךיא ?ןֿפױלטנַא ?ןַײא ךַײא טלַאֿפ סָאװ --

 !רָאלק ץלַא ןיוש זיא טציא !וטסיב דִיי ַא --

 יןסיש וצ ארומ ןבָאה ןדִיי ,ןסיש טלָאװעג טינ --

 -- ןעירשעצ רעצעמע ךיז טָאה -- !ּפָאק ןייק טינ טיירד --

 ?רע טלּפַאלּפ סָאװ

 ןףעײרדסױרַא טלָאװעג ךיז יאדווַא ---

 -- !טלָאװעג ךיא בָאה ,טַאדלָאס ,ןעײרדסױרַא ךיז טינ ---

 ַא זיא'ס .סױרַא טינ ךיז טיירד דיי ןייק -- טגָאזעג םחנמ טָאה

 ,ךיא טינ ןוא ןיגײֿפ טינ ,סַאקרעשט טינ ,ןגיל

 ןבעגעגוצ רע טָאה םעד ךָאנ ךַײלג ןוא

 טנעקעג טינ ךיז ןוא םענעגנַאֿפעג ַא טשרָאֿפעגסיױא בָאה'כ

 -- -- -- -- ןטידנַאב יד טנעָאנ ןעזעג בָאה ךיא זַא ,ןטלַאהנַײא

 ןעו ,רעבמעצעד ףוס ,גָאטרעטניװ רעקיטכיל ַא ןעוועג זיא'ס

 ךיז טָאה דָארג .טכירעגדלעֿפ םעד רַאֿפ ןבילבעג ןייטש זיא םחנמ

 ןײלַא ךיז טָאה סָאװ ,רענלעזטנָארֿפ ַא ןוֿפ טּפשמ ַא טקידנערַאֿפ

 ןַײרַא לָאטיּפש ןיא ןקיש םיא לָאז ןעמ ידּכ ,טנַאה ַא ןסָאשעגכרוד

 טקידעשַאב טָאה ליוק יד .םיהַא ,דילַאװניא ןַא יו ,טרָאד ןוֿפ ןוא

 סָאד זַא ,טלעטשעגטסעֿפ ןעמ טָאה סנַאלובמַא ןיא .וורענטנַאה םעד

 רעד טימ ןעוועג זיא סָאװ ,סקיב ַא ךרוד סָאש ַא ןוֿפ ןעמוקעג זיא

 טנעקרעד סָאד טָאה ןעמ .טנַאה רעד וצ טלעטשעגוצ טרַאה עֿפול

 "טע ףיוא לברַא םַײב ןעוועג ןענַײז ייז -- רעדיילק סטַאדלָאס ןכָאנ

 טנַאה יד .הֿפרׂש ַא ןוֿפ יװ ץרַאװש ,טרעכײררַאֿפ רעטרע עכעל
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 טָאה גנושרָאֿפסױא רעצרוק ַא ךָאנ .טעילַאמסרַאֿפ ןעוועג טינ זיא

 טנַאה יד טלקיװעגמורַא טָאה רענלעז רעד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז

 ןענַײז ןקעלֿפדנַארב יד .סקיב ןוֿפ ןסָאשעגסיוא ןוא עטַאמש ַא טימ

 זיא טכירעגדלעֿפ ןוֿפ לייטרוא רעד .רעדיילק יד ףיוא רָאנ ןבילבעג

 .ףָארטשטױט :רעברַאה ַא ןעוועג

 -רַאֿפ יד .רענלעז םעד סױרַא-טריֿפ ןעמ יװ ,ןעזעג טָאה םחנמ |

 -עגוצ ,טסורב רעד ףיוא ןעגנָאהעג םיא זיא טנַאה עטרישזַאדנַאב

 "עג טָאה רעטּפשמרַאֿפ רעד .זדלַאה םוצ דניב ןסַײװ ַא טימ ןדנוב

 רע זיא ריט רעד ַײב .ןגיוא עטצעזעגסױרַא ,עטיור טימ טקוק

 ,יינש ןיא ןבָארגעגנַײא ךיז םינּפ ןטימ ןוא ינק יד ףיוא ןלַאֿפעג

 טימ רע טָאה ,ןבױהעגֿפױא םיא טָאה ןעמ זַא .טעּפילכעג טָאה רע

 טעטסַארכעצ ,רעדיילק יד ךיז ןוֿפ ןסירעג טנַאה רעטנוזעג רעד

 -סױרַא טָאה טנַאה רעד ןוֿפ שזַאדנַאב ןסַײװ ןֿפױא ןוא ץרַאה סָאד

 ,רעסערג ןרָאװעג עגר עדעי זיא סָאװ ,קעלֿפטולב ַא ןגָאלשעג

 רעכַאֿפַײרד ַא ןוא דלַאװ ןרעביא ןגָארטעג ךיז ןבָאה תולוק ענַײז
 ,טרעמָאיעגכָאנ טָאה גנַאלקרעדיוװ

 "ביטשדרע יד ןוֿפ םענייא ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא טּפשמ רעד

 ,ךעל

 -עטילימ ןיא ןשטנעמ ףניֿפ ןסעזעג ןענַײז שיט ןגנַאל ַא ַײב = -

 ןעוועג זיא סָאד .טנעקרעד ךַײלג םחנמ טָאה םענייא .רעדיילק עשיר
 ,וָאקנילַאג קינװָאקלָאּפ רעד

 ןרעביא .ךַאװ ַא ןעוועג רעדיוו זיא ,קינייװעניא ,ריט רעד ַײב

 טַאדלָאס ַא ,ןילַאטס ןוא ןינעל ןוֿפ רעדליב יד ןעגנָאהעג ןענַײז שיט

 ,עלעווייא ןרעזַײא ןַא ַײב טערָאּפעג ךיז טָאה

 -ױהעגֿפױא ןַא טימ טקוקעג ןוא ךַײלג ןענַאטשעג זיא םחנמ
 יי יע יו א יו א יו א יו א הא יא א ּפָאק םענעב
 0 סא טא הותו 'ההו "תתאה "הוה יה יו נא אהא טא עה הע  "ו

 ןיא ןילישז ַײלָאקינ רַאסימָאק-טילָאּפ ןוֿפ ןגָאז תודע סָאד
 ,טרעיודעג גנַאל טינ טָאה ןוא סֿפרַאש ַא ןעוועג

 ."ייד םענעגנַאֿפעג ןטימ ןטקידלושַאב ןוֿפ ךיז ןריֿפֿפױא סָאד
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 ,טקיטעטשַאב סָאװ ,טקַאֿפ רעשיטסירעטקַארַאכ ַא זיא ריציֿפָא ןשישט
 -רַאֿפ רעויטקעלָאק רעד ןָא קינייו טייג ןשטיװָאקַאסיא םחנמ זַא
 ךיז טָאה רע .רעֿפַײרגנָא ןשישטַײד ןגעק קלָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ טסעמ
 טינ ,ןדָאלסױא ךַײלג ייז ןומ רע סָאװ ,ןליֿפעג ענעגייא ענַײז
 ןטרינַאלּפ רעזדנוא ןדָאש ןעגנערב ןענעק ייז סָאװ ףיורעד קידנקוק
 .ןרעוו טֿפָארטשַאב קירעהעג זומ םזיכרַאנַא רעקיזָאד רעד .ףירגנָא
 -לָאס ןשיסור ַא טימ ןעשעג טינ ןעק ץעזעג ןגעק טירטסױרַא ַאזַא
 -טינ ַא ןוֿפ טמוק רע .דמערֿפ זדנוא זיא רעטקידלושַאב רעד .טַאד
 ןרָאװעג ןֿפָארטעג רעווש זיא סָאװ הֿביֿבס ַאזַא ,הֿביֿבס רעשיסור
 ,הֿביֿבס רעגנע ןַײז ןוֿפ ןעַײרֿפַאב טינ ךיז ןעק רע .םזירעלטיה ןוֿפ
 ,ײימרַא רעד ןיא וליֿפַא ןסָאלשעג טָאה רע סָאװ ,ןטֿפַאשטנַאקַאב יד
 -ָאיצַאנ ןַײז וצ ןדנובעגוצ זיא רע יו ,שיטסירעטקַארַאכ ןענַײז
 ןֿפױא רעבָא ,טַײצ-םולש ןיא ןמיס רעטוג ַא זיא סָאד .טעטילַאנ
 וצ ןליו ַא םעד ןיא עזכ .ןמיס רעטוג ַאזַא טינ סע זיא טנָארֿפ
 זיא סע .ייז ןיא ןביולג-טינ ַא ,ןשטנעמ עשיסור ןוֿפ ןֿפױלטנַא

 ,ןטַאקַאלּפ ןוא ןעגנונעכייצ יד ןקוקוצכרוד שיטסירעטקַארַאכ רעייז

 -טנָארֿפ רעזדנוא רַאֿפ טכַאמעג טָאה רעטקידלושַאב רעד סָאװ

 .עסערּפ

 -סיוא ןוא ןדייר סָאד ןסירעגרעביא טָאה רַאסימָאק-טילָאּפ רעד

 ,שיט ןֿפױא ןגעלעג ןענַײז סָאװ ,ןעלווָאט יד וצ טנַאה ַא ןגיוצעג

 יד ןזַײװ ךַײא -- טגָאזעג רע טָאה -- רימ טביולרעד --

 ןוא טכַאמעג טָאה רעטקידלושַאב רעד סָאװ ,ןעגנונעכייצ עקיזָאד

 עטשרע סָאד ,לשמל ,טמענ .ןכַאז ךס ַא ןרעװ רָאלק ןלעװ סע
 ?רענלעז ןשיטעוװָאס ַא ןוֿפ גנונעכייצ ַא סָאד זיא .לדליב עטסעב

 םעד ןוַײװ זדנוא ףרַאד גנונעכייצ יד ןוא !טינ ןֿפוא םושב !ןיינ
 רעבירעד טמוק סע .גנַאלש עשיצַאנ יד טערטעצ סָאװ ,רענלעז
 רעדנַא ןַא סעּפע סיוא-טגָארט םזיצַאנ ןגעק ףמַאק רעד .זַא ,סיוא
 ןוֿפ ןרוטַאקירַאק ענעבירטעגרעביא-רעּפיה יד טעז .טעטילַאנָאיצַאנ

 יד ,רעמינּפ -ןזיומ טימ יד ,עכעלרעכעל יד ,סרעקיטילָאּפ עשיצַאנ

 וצ טָאטשנַא .טינ ןקריוו ןעגנונעכייצ עכלעזַא .רעטכיזעג-עּפלַאמ
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 ,םזַאקרַאס ןֿפורסױרַא ,ןגײצרעביא ןלָאז סָאװ ,ןרוטַאקירַאק ןזַײװ

 ךעלטנגייא .אנוׂש ןכעלרעֿפעג ַא טלעגניילק וצ רָאג ייז ןכַאמ

 ַא זיא סָאד .זדנוא ןענעֿפָאװַאב ייז יו רערעמ ייז ןענעֿפָאװטנַא

 זיא רע רעכלעוװ ןיא ,עירעטסיה סנטקידלושַאב ןוֿפ טַאטלוזער

 ןכַאמ טינ רימָאל רָאנ -- -- -- ןַײז ןיא ןגיל תוביס יד .ןלַאֿפעגנַײרַא
 יד ןזַײװ טינ ליוו'כ .עבַאגֿפױא ןַײמ טינ זיא סָאד ,ןזילַאנַא ןייק

 -ַאניס טימ טעטש עֿבורח ןוֿפ ןעגנונעכייצ עשיטסַאטנַאֿפ עירעלַאג

 ןטקידלושַאב ןוֿפ ןליֿפעג יד ײטשרַאֿפ'כ .דרעב טימ ןדִיי ,סעגָאג

 ןיימ'כ ןטַאדלָאס ערעזדנוא רַאֿפ ןעגנונעכייצ עלַא יד ןזַײװ רעבָא

 םחנמ .ךעלרעֿפעג רָאג זיא ,ןברוח ןשידִיי םעד ןוֿפ ןעגנונעכייצ יד

 עשיטסירעלטיה יד זַא ,קורדנַײא םעד םעד טימ טֿפַאש שטיװָאקַאסיא

 אקווד ןקריוו ןעק סָאד .ןדִיי ןטכינרַאֿפ וצ רָאנ ןסיוא זיא ײמרַא
 ןטכַארט ךיז ןעק טַאדלָאס רעזדנוא .ןשטַײד יד רַאֿפ ןטסנוג םוצ
 ?סעגָאגַאניס ןוא ןדִיי ןוֿפ עדווירק יד ןעמעננָא ךיז ךיא ףרַאד סָאװ
 סָאד טָא ןדִיי יד ןעניימ ייז ,זדנוא טינ ךָאד ןעניימ ןשטַײד יד
 ןוא ןקיטַײזנײא ןַא ןוֿפ טאטלוזער רעד ,שטיװָאקַאסיא םחנמ זיא
 רעד ןעק ,ןַײז טינ לָאז סע שיגַארט יװ .םזילַאנָאיצַאנ ןקיצרַאהגנע
 רעזדנוא יו ןשטַײד יד רעמ ןצונ ןעגנערב ןעגנונעכייצ טרָאס
 ,ףמַאק ןטכערעג

 ןֿפורעגנָא קִיור ךיז טָאה רעקידיײטרַאֿפ רעד

 טינ זיא ,רַאסימָאק-טילָאּפ רֿבח ,טגָאזעג טָאה ריא סָאװ ,ץלַא --
 -המחלמ ןיא ַײרעלָאמ ןוא טסנוק ןגעוו יסע רעטוג ַא יו רעמ
 ןעמ ןעק .גנוקידלושַאב ןייק טינ ןֿפוא םושב רעבָא זיא סָאד .טַײצ
 -טסנוק ַא ןוֿפ גנולדנַאהּפָא רעשיטירק-טסנוק ַא ןוֿפ ךמס ןֿפױא ןעד
 ?לַאנובירט ןשירעטילימ ַא וצ םענייא ןלעטש רענעק

 ,טלכיימשעג ןבָאה סרעציזַיײב יד

 ןוֿפ טרירעג טינ ךיז טָאה םחנמ וליֿפַא .ליטש ןרָאװעג זיא סע
 קנַאב רעד ןיא טנעה עדייב טימ טרַאּפשעגנָא ןסעזעג זיא רע .טרָא
 ,לרעטצנעֿפ םעניילק םוצ טקוקעג ןוא
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 -- !וָארטעיּפ שטיװעילװָאקַאי רעדנַאסקעלַא קינװָאקלָאּפ ---

 .רעטכיר רעד ןֿפורעגסיױא טָאה

 ,רעקירעדינ רעד ןזיװַאב ךיז טָאה שיטרעטכיר םעד רַאֿפ

 רָאּפ ַא ןענַאטשעג זיא רע .ָארטעיּפ רעקיטומטוג ןוא רעּפמערק

 זַא ןוא .ןרעטש ןַײז ןגָאלשַאב טָאה סייווש ַא ,ךעלגעווַאבמוא טונימ

 -טעיּפ טָאה ,ןעגנורעלקרעד םיא ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ טָאה רעטכיר רעד

 ןוא ןרעטש ןוֿפ סייוש םעד טנַאה רעד טימ ןָאטעג שיוו ַא וװָאר

 .טַײז ַא ףיוא לטיה ענרעטוֿפ סָאד טקוררַאֿפ

 טציא .ןרעג רעייז טַאהעג ןשטיװָאקַאסיא םחנמ בָאה ךיא --

 -ַאב ַא יו טציז רע ןעוו ,םיא ןגעוו ןדייר וצ טכַײל טינ רימ זיא

 -ןילפיצסיד םעד ןַײז וצ לחומ טינ זיא סע רעבָא .רעטקידלוש

 ןעגנַאגַאב זיא רע סָאװ ,ךורב

 טָאה רע .טײקֿפרַאש טימ ןעמונעגנָא ךיז טָאה לוק סווָארטעיּפ

 :טגָאזעג ןוא רעגייטש ןשירעטילימ ןֿפױא ןגיוצעגסיוא ךיז

 -ַאב ןוֿפ ןזילַאנַא-המשנ ןייק ןיא ןיײגנַײרַא טשינ ףרַאד ןעמ --

 ןוא רעטנזױט ןוֿפ ןבעל סָאד .טנָארֿפ רעד זיא ָאד ,ןטקידלוש

 ןלױֿפַאב זדנוא טָאה דנַאלמיײה רעזדנוא .ןָאק ןיא זיא ןענָאילימ

 -סיד ענרעזַײא ןַא טרעדָאֿפ סָאד .דרע ןַאּפש ןדעי ןקידיײטרַאֿפ וצ

 ךיא .ןילּפיצסיד יד ןכָארבעג טָאה רעטקידלושַאב רעד ,ןילּפיצ

 רעהרַאֿפ םעד תעשב גנורעלקרעד רעשלַאֿפ ןַײז ןוֿפ תודע ןַא ןיב

 -רַאֿפ םוש ןייק ָאטינ זיא רעטילימ ןרַאֿפ .ריציֿפָא םענעגנַאֿפעג ןוֿפ

 ,טָאררַאֿפ זיא סָאד .גנורעֿפטנע

 טגערֿפעג טָאה -- ?ןלַאֿפ עכעלנע ןעוועג רעִירֿפ ןיוש ןענַײז ---

 ענעטינשעגנַײא ענַײז ןוֿפ ךעלעשיֿפ עניילק יד .רָארוקָארּפ רעד

 ןעלקניוו יד ןיא ןטכיולעג טציא ןבָאה ןגיוא

 ןטימ לַאֿפ ןטצעל ןגעוו דייר ךיא .יונעג ןגָאז טינ ןעק'כ --

 ,ריציֿפָא ןשישטַײד

 ?ןלַאֿפ עכעלנע ךָאנ ריא טקנעדעג --

 קעװַא זיא רע זַא ןוא .טגָאזעג װָארטעיּפ טָאה -- ?ןיינ --

 זיא םינּפ ןַײז ןוא טמעטָאעגּפָא רעװש רע טָאה שיטרעטכיר ןוֿפ
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 עֿפרַאש יד ןרױלרַאֿפ טָאה'ס .ןרָאװעג טרעטַײלעגסױא לָאמ ַא טימ

 טימ ןעמחנמ ףיוא ןָאטעג קוק ַא רע טָאה קידנעײגַײברַאֿפ ,ןדלַאֿפ

 יי" היי יי היי היה תיי היי יי החי היד יד יד ,קילב ןקידנרעױדַאב ַא

 טלָאװ רע יװ ,ןסַאלעג ןוא ליטש טדערעג טָאה רָארוקָארּפ רעד

 ,טרָאװ סעדעי ןגיווועג

 ןֿפױא רָאנ ךיז טציטש גנוקידלושַאב יד זַא ,תועט ַא זיא'ס --

 -ַאקַאסיא םחנמ רעטקידלושַאב רעד .גנורעלקרעד סמענעגנַאֿפעג
 טָאה רענעגנַאֿפעג רעד זַא ,טקיטעטשַאב ןיילַא ךָאנרעד טָאה שטיוו

 ןעגנורעלקרעד יד ,ןשרָאֿפסױא טינ םיא לָאז דִיי ןייק זַא טגנַאלרַאֿפ

 -נוא רַאֿפ טנװָא םענעי ןיא ןעוועג קיטיינ ןענַײז םענעגנַאֿפעג ןוֿפ

 ךיא .ןרָאּפשרַאֿפ סנבעל ךס ַא טנעקעג ןבָאה רימ .בַאטש רעזד

 ריא טלָאװ ,ריציֿפָא ןשישטַײד םעד ָאד ןֿפורסױרַא טנעקעג טלָאװ

 רַאֿפ ןעגנורעלקרעד ענַײז ןעוועג ןענַײז סע קיטכיוו יװ ,ןעמונַאב

 ןףעמונעגרעטנוא טנװָא םענעי ןבָאה רימ סָאװ ,עקַאטַא רעד

 ָאד לָאז ןעמ זַא ,דוֿבּכ רעזדנוא רעטנוא ןַײז טעו סע זַא ,ןיימ'כ

 ןדנעטשמוא ערעדלימ עכעלטע עז ךיא .שטַײד ַא תודע ןַא יװ ןֿפור

 ,ףָארטש יד טכירעג ןוֿפ טינ ךיא רעדָאֿפ רַאֿפרעד ,לַאֿפ םעד ןיא

 -לושַאב רעד טרעהעג םעד ץוחַא ,ןלַאֿפ עכלעזַא ןיא טמוק סע סָאװ

 ךרוד טרעוװ סָאװ קלָאֿפ ַא ,טציא טדַײל סָאװ ,קלָאֿפ ַא וצ רעטקיד
 -- -- טכַארבעגמוא ןשטַײד יד

 .טלעטשעגֿפיוא ךיז טָאה םחנמ

 ,ךימ טּפשמ -- קידלוש ךיא ןיב .תוכז ןייק טינ ףרַאד ךיא ---

 ,ןרָאװעג זייב זיא רעטכיר רעד
 ,טרָאװ סָאד ןעמוקַאב טינ טָאה ריא --

* 

 ןבָאה סרעטכעוו יד ןעוו ,ךעלרעטצניֿפ ןעוועג ןיוש זיא סע

 ץלַא ךָאנ זיא שטילָארֿפ .עקנַאילמעז רעד ןוֿפ ןעמחנמ טריֿפעגסױרַא

 ,םַאטש ןֿפױא ןסעזעג
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 !טַײרֿפַאב ךיד ןעמ טָאה ,ליַאכימ ,ונ --

 | ,טינ סייוו'כ ---

 .רעטכעוו רעד טגָאזעג טָאה -- ...ןסיוו ןעמ טעװ דלַאב ---

 רעקיטש ןיא עקרָאכַאמ טלקיוװעג ןבָאה ןטַאדלָאס ַײרד יד

 ,עלעקעז עצנַאג סָאד ןעמחנמ ןבעגעגּפָא טָאה שטילָארֿפ .ןעגנוטַײצ

 ךיז ןענַײז עדייב ןוא סטעֿפ ןוא טיורב לקעמולק ַא םיא ןבעגעג

 -עג זיא רע .קעװַא שטילָארֿפ זיא ךָאנרעד .סמערָא יד ןיא ןלַאֿפעג

 ןֿפורעג ןוא טלעטשעגּפָא ךיז ,לגעוויינש ןכעליולב ןרעביא ןעגנַאג

 ןעמָאנ סַאקסָאיל טרעהרעד טָאה רע .סנטַײװ רעד ןוֿפ ןעמחנמ וצ

 רע .םיא ןגעװ ןסיוו ןעמ לָאז .ןבַײרש ריא וצ יאדוװַא ליוו רע

 ריא ךיוא טעװ רע .ןסיוו ַאנַא ךיוא לָאז ,ןבַײרשנָא ןײלַא ריא טעוו

 רעד ַײב ץעגרע ,טַײװ ױזַא זיא ַאקסָאיל שטָאכ .לווירב ַא ןבַײרשנָא

 ריא טעז רע .טנעָאנ ױזַא טליֿפרעד טציא יז רע טָאה ,ַאשקָאמ

 ,סרעמע עלוֿפ ייווצ טימ ךַײט ןוֿפ יאדװַא טציא טייג יז .םינּפ קייינש

 עניילק יד ןוֿפ .ךיז ןגיו רעמע יד .? לסימָארק ַא ףיוא ןעגנעה ייז

 למיה ןיא ךַײלג לַײזכױר רעניד ַא ךיז טגָארט סעטַאכ עטײנשרַאֿפ

 טגָארט יז -- ערעדנַא ןַא זיא ַאנַא .סנוויוא יד טצייה ןעמ .ןַײרַא

 יז ,סַאג ַאיַאװָאכָאמ ףיוא םייה ריא ןוֿפ רעיורט ןשידַיי ךיז ןיא

 -דרע ןוֿפ טסרעװ עכעלטע ןַײז ןעק'ס .טנעָאנ רָאג ,טנעָאנ זיא

 -רַאֿפ ַא רעביא עגר רעקיזָאד רעד ןיא יז טייטש רשֿפא ,לביטש

 ןענַײז עריא ןגיוא יד ןוא עגנערטש  ַאזַא טלָאמעד זיא יז ?ןטעדנוװ

 רַאֿפ ןלעװ ,ןקידנע ךיז טעװ המחלמ יד בוא .לָאטש יװ טלַאק
 עטייווצ יד ןוא ַאיַאװָאכָאמ ףיוא ענייא .ןגעוו ייווצ ןבַײלב ןעמחנמ

 ,טנַײה טנװָא רעדלימ ַא זיא'ס .ַאשקָאמ רעד ַײב יישוגנעט ןייק ---

 -טע ןעייג לגעװדלַאװ םעניילק םעד ףיוא .דלַאװ ןיא ליטש זיא'ס

 ,יבש ןיא טירט עקידנעּפירקס יד טרעה ןעמ .ןטַאדלָאס עכעל

 רעבַײרשקלָאּפ רעד .טַאלַאכ ןסַײװ םעניא טֿפױל ַאנווָאּפרַאק ַאדיַאניז

 ןקע עדיב ףיױא ןוא ,ןקַאנ ןפיוא ףױרַא טגייל'מ סָאװ ,ןקעטש ַא

 ,סרעמע יד ףיוא ןעמ טגנעה
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 סָאד ןָאק רע .ןַײרַא בַאטש ןיא עטדיילקעג-ליוויצ עכעלטע טריֿפ
 טגָאזעג טָאה ,רעטַאעט רעװקסָאמ ַא ןוֿפ ןרָאיטקַא ןענַײז סָאד ?ןַײז

 -נַארט יד ןיא גנולעטשרָאֿפ ַא ןבעג טנַײה ןלעװ ייז .רעטכעוו רעד

 ןענַײז סָאד ,טנעָאנ רָאג ןעגנַאגעגַײברַאֿפ ןענַײז ןרָאיטקַא יד .ןעייש

 ,רענלעק עטלעטשעגפיוא טימ ,ענערױרֿפרעד ,ענעלַאֿפעגנַײא ןעוועג

 עניילק טלעטשעג טָאה ,לעניש ןשירענלעז ַא ןיא ,ױרֿפ ַא ,ענייא
 ףדִיי ,רעקיצנייא וד ,טָאג ,ָא .רעמינּפ עשידִיי .יינש םעניא טירט

 ,טנעקרעד יונעג ייז רע טָאה ,קיטנװָא ןעוועג ןיוש זיא סע שטָאכ

 ,טקידנערַאֿפ ךיז טָאה סרעטכיר יד ןוֿפ גנוטַארַאב יד

 יד ןגעקטנַא לביטשדרע ןיא רעדיוװ ןענַאטשעג זיא םחנמ

 .טרַאװעג ןוא סרעטכיר

 םיא זיא'ס ?לייטרוא ןֿפױא ?רע טרַאװ סָאװ ףיוא ,ךעלטנגייא

 ,ןוועיַאזוס טימ ןֿפָארטעגנָא ךיז טָאה רע ןעוו רָאנ ,קיטליגכַײלג ץלַא

 טָאה סקידקיטייו סעּפע ןוא ןרעטש םעד ןָאטעג בַײר ַא רע טָאה

 ןײגקעװַא רעכיג סָאװ טלָאװעג טָאה רע .םיא ןיא ןטינשעגנַײא ךיז

 ,ןשטנעמ יד ןוֿפ

 ?ןטעב סעּפע ךיא ןעק --
 -רעד לָאמ ַא טימ טָאה ןעמ זַא ,ליטש ױזַא ןרָאװעג זיא'ס

 ,דלַאװ טַײז רענעי ןוֿפ ןֿפור ַא טרעה

 רעטכיר רעד ןֿפורעגנָא ךיז טָאה -- !טסליוו וד סָאװ ,גָאז --

 .ןעמחנמ וצ

 ,סעיציזָאּפ-טנָארֿפ יד ףיוא ןקיש ךימ לָאז ןעמ זַא ,טעב ךיא --

 ןעשעג לָאז סָאד זַא ,ליוו ךיא .ןעײשנַארט עטסטקורעגסױרַא יד ןיא

 -רַאֿפ וצ טייקכעלגעמ ַא ןבעג רימ טלָאז ריא זַא ,טעב ךיא .ךַײלג

 בָאה ךיא סָאװ ,רעוועג ןטימ ןגָאלש ייז ליוו'כ .ןשטַײד יד ןטכינ

 טציא ןעק רעצעמע סָאװ ,עטסערג סָאד זיא סָאד .ךַײא ןוֿפ ןעמוקַאב

 ַא ןַיז ליווכ .בַאטש ןיא ןבַײלב טינ רעמ ליוו'כ .רימ רַאֿפ ןָאט

 ,טנגעג רעװקסָאמ ןוֿפ ןשטַײד יד ןבַײרטרַאֿפ ןֿפלעה ליוו'כ .רענלעז

 טימ בָאה ךיא .לסַײװ רעד ַײב םייה ןַײמ ןוֿפ ,דנַאלסור ץנַאג ןוֿפ

 ,ןובשח ןטלּפָאד ַא ןשטַײד יד
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 רעשיליוּפ רעד ןיא ןקישרעביא ךיד לָאז ןעמ זַא ,טסליוו ---

 ?ײמרַא

 ,ןיינ --

 ?סָאװ רַאֿפ ---

 ןשטנעמ עשיסור טימ ןבַײלב ליוו ךיא --

 ,טשודיחעג ךיז רעטכיר רעד טָאה -- ?רָאג ױזַא --

 ַא ךָאנ ןוא טסעומשעג ךיז ןשיוצ סרעטכיר יד ןבָאה רעדיוו

 :ליטרוא םעד טנעײלעגרָאֿפ רעטכיר רעד טָאה סַײררעביא ןצרוק

 טַײרֿפַאב טרעוו שטיווָאקַאסיא םחנמ טנַאנעטײל רעד,

 ןעגנַאגַאב זןיא רע תויה .טָאררַאֿפ ןיא גנוקידלושַאב רעד ןֿפ

 רע טרעוו ,סעיצקנוֿפ יד ןריֿפסױא םַײב ךורב-ילּפיצסיד ַא

 המּכסה רעד טימ .גנַאר ןשירעטילימ םעד ןוֿפ טרידַארגעד

 -ַאקַאסיא םחנמ טרעוו עיזיויד רעט316 רעד ןוֿפ בַָאטש ןֿפ

 טַאירַאסימָאק-רעטילימ ןוֿפ תושר ןיא טקישעגרעביא שטיוו

 ."ןטייהנייא עלעיצעּפס יד ןיא יקרַאג ןיא

 טָאה רע .ןרָאװעג טַײרֿפַאב םחנמ זיא טנװַא ןקיבלעז םעד

 -וצוצ ךיז גנורידנַאמָאק ַא ןוא טרעוונָאק ןטעמתחרַאֿפ ַא ןעמוקַאב

 .יקרָאג ןיא טירַאסימָאק-רעטילימ ןוֿפ ליײטּפָא ןרעדנוזַאב ןיא ןלעטש

 עזמָאב םוחנ

 קַאלשיק ןיא טנווָא

 װָאסַאבַא ודבַא קעבזוא רעטלַא רעד

 ןַײש ןקיטנװָא ןעיולב ןיא טָאה

 ןַײרַא ךיז וצ ךימ ןטעברַאֿפ

 ,קַאלשיק ןַײז -- בוטש ןיא
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 ! םַאלַאס --

 ! םַאלַאס --

 ןַארַאֿפ קנַאב ַא רימ ַײב זיא'ס

 ,ןַאטסיקעבזוא ןיא ,ָאד רָאנ

 ,דרע רעד ףיוא ךיז קעװַא-ץעז

 .ןַאװיד ַא ףיוא ייהעלע
 עלַאיֿפ ַא ייט טגנַאלרעד טָאה רַאבנַאק עטלַא יד

 ןַאלעצרַאּפ ןקידלקניֿפ ןוֿפ

 :תולאש טימ טגערֿפעג ןוא

 ? ןַארַאֿפ ,בַײװ ַא ,דניק ַא ,עמַאמ ַא --

 ,ךס ַא ןעוועג ,ןעוועג ,ןעוועג --

 ןליוּפ ןיא ענַײמ עלַא רָאנ

 ןַאטַײש רעד ,שטַײד רעד טָאה

 ,טעליוקעג

 ,זדלַאה ןַיײמ ףיוא ןזיוועג בָאה ךיא)

 :(ךַארּפש ןַײד טשינ ןעק סָאװ ,דניק ַא רַאֿפ יו
 ! קיכ ---

 קירַא םַײב עלַא ןוא ןגיוושעג בָאה ךיא
 קילב םעניא רעיורט ןֿפיט טימ ןבָאה

 :רעטרעוו ןָא טדערעג ,רימ ףיוא טקוקעג

 !רעדרעמ רעד ,ןַאמרעג רעד ---

 -- טגנַאלרעד דליב ַא רעטלַא רעד טָאה -- סָאד ןוא --
 ,םילַאס ודבַא ןוז ןַײמ זיא

 .ןילרעב טָאטשרעדרעמ רעד ַײב טכַאלש ןיא ןלַאֿפעג
 ךעלגנעטש-ןביורט יד ףיוא

 ןעגנעה ןעמונעג ןוז יד טָאה

 ,ןלַארטש עטצעל עריא

 םילַאס ודבַא ןוֿפ דליב סָאד ,דָאס רעד

 .עלַאיֿפ רעד ןיא טלקניֿפעג טָאה

 ,וָאסַאבַא ודבַא רעטלַא רעד ,רע ןוא
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 ,וָאסַאס לטעטש םענוֿפ עדייז ןַײמ יוו

 ,טקירדעג טנַאה ןַײמ ןייג ןַיײמ ַײב טָאה

 ,גנַאל ךָאנ ,גנַאל בָאה ךיא ןוא

 קילב ןַײז ןוֿפ רעיורט םעד טליֿפעג

 טנַאה ןַײז ןוֿפ טײקמערַאװ יד ןוא

 ,גנַאגטנװָא ןַײמ ןיא םייהַא געוו ןַײמ ףיוא

 1945 טנעקשַאט

 ןילטייצ ןרהא

 ןטכָאשעג ןבָאה יז

 (היעשי) םודאמ אב הז יכ

 ?טנַאּפש רעוו הרצב ןוֿפ ?םודא ןוֿפ סע טערט רעוו

 ,טנַאװעג ןַײז ףיוא-טייג ,ןעמולב ןיא יו ,טולב ןיא

 ?טנערב רעוו הרצב ןוֿפ ,םודא ןוֿפ טרוּפרוּפ רעוו

 ,טנעה יד ןיא דנַארב טגָארט ,רע טנַאּפש טֿפַארקרעביא ןיא

 ,רעטכעש יד ,רעטכַאלש יד ,ןטכָאשעג ןבָאה ייז ---

 .רעטכערעג רעד ,טָאג ,ךיא -- ןגיוושעג בָאה ךיא ןוא

 !רעטלע רעד ףיוא ןיב ךיא זַא ,טניימעג ןבָאה ייז

 !רעטלעק ןיא ןטערט וצ רעקלעֿפ -- ךיא ןיב סױרַא

 ,טכַאלשעג טכערמוא בָאה ,ןטָארטעג םודא בָאה

 ,גטכַארט ןַײמ טרוּפרוּפ'ס ןוא טרעטלעקעג זיא ןַײװ ןַיײמ

 ,טנעה יד ןיא דנַארב גָארט ,ךיא טערט טֿפַארקרעביא ןיא

 !טשינ טלעוו רעייז ףרַאד ךיא

 !טנערברַאֿפ יז בָאה ךיא

 ,דיילק 1
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 יִקַציִלָא ךייל

 החמש רעדורב ןיימ

 --- ירֿפ רעד ןיא ןלירב יד ןָא ךיא וט
 ןגיוא יד ןיא רעטצניֿפ רימ טרעוו
 -- ירב ַא ךימ סע טוט -- ,ןגיוא ענַײד
 ,ןגיוזעגסיוא ןבָאה םידחּפ

 -- ייט ןסיז ןּפיל יד וצ ךיא גנערב
 ןעמוג ןֿפױא קילַאג רימ טרעוו
 -- !ייו רימ יוװ --- זַא ,ןַײז ךָאד ןָאק'ס
 .ןעמוקעגמוא טסיב טשרָאד ןוֿפ וד

 ןֶא ךימ סעקיליוװ יד ןעמערַאװ
 -- רעגנִיי ןוא ךימ רעשירֿפ ןכַאמ
 ,ןָאטעגסױא טעקַאנ טסגנעה וד :ךיא טכַארט
 ,רעגניֿפ יד ןרעווילג סעוװרָאב

 ,טכיזעג קלעוו ןַײמ רעסעמלָאג סָאד טעלג
 -- ןכַאמ וצ סע רעגנִיי ,רעשירֿפ
 ,טכירעג םוצ ןסיוועג סָאד ךימ טדָאל
 ןכַאל ןברַאש ןַײמ ףיוא רעקנעה

 ןַאגעג זיא רעדורב רעגנוי ןַײד ןעוו;
 ,הילּת רעד וצ ןסקָאװַאב דליוו
 ןַאּפש רעדעיַא םיא טָאה טכַאמעג ָארג
 ,"סעַיװ ענַײז ןוֿפ קוצ רעדעי

 -- ןַײרַא זדלַאה ןַײמ ןיא ךיז דַײנש : רעסעמ
 .ןענירטנַא ןַײּפ לָאז טולב ןטימ
 -- ןַײּפ רעכעב ןטצעל םעד קנירט'כ ! רעדורב
 !ןעניֿפעג טױט ןיא ךיז רימָאל

 1943 ,עװקסָאמ
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 רעפַאה לאיחי

 טלַאפ יינש רעד

 "טײקנלַאפרַאפ רעסַײװ ןיא} ןַאמָאר ןופ

 יד .ץרוק רעייז טרעיודעג טָאה עגַײט רעד ןיא רעמוז רעד

 "יב ערעייז ןעמערַאוּוצסױא טוג ןזיװַאב טשינ ןבָאה ןטנַאטסערַא

 גונעג ןעוועג ןיוש טכענ יד ןענַײז טסוגיױא בייהנָא ןיא ןוא --- רענ

 .עשימענַא ,עכיילב געט יד ןוא עטלַאק

 ַא טָאה ןעמ .ןשטנעמ ןוֿפ רערעטיש ןרָאװעג זיא רעגַאל ןיא

 ןבָאה סָאװ ,ןטעברַא ףיוא טקישעגקעװַא ןטנַאטסערַא יד ןוֿפ לייט

 ענעבילברַאֿפ יד ןבָאה ױזַא .המחלמ רעד טימ תוכַײש ַא טַאהעג

 עשידיי-טשינ יד טימ .ךיז ןשיװצ םייהעג ןיא טדערעג ןטנַאטסערַא

 ןוֿפ ןדִיי לָאצ עניילק ַא ןרָאװעג טקישעג ךיוא זיא ןטנַאטסערַא

 יעטנוזעג רָאג יד ,ּפַאטע ןשיליוּפ

 רעגַאל ןיא ןעמ טָאה ,:עשטּוװַאק ןוֿפ קינלַאשטַאנ םעד ץוחַא

 "רַאֿפ ןענַײז ןטנַאטסערַא יד .טדערעג טשינ המחלמ רעד ןגעוו

 סָאװ ,ךליהעג םעד ןוֿפ ,טעברַא רעכעלגעטיגָאט רעד ןוֿפ טּפמעט

 טימ טָאה המחלמ יד סָאװ םעד ןוֿפ ,גָאטרַאֿפ ןדעי ףיוא ייז טסַײר

 ,םישזער-רעגַאל ןרעװש םעד טרעדנעעג טשינ טשינרָאג

 עשישטַײד יד ןגעוו רָאנ טדער עשטּוװַאק ןוֿפ קינלַאשטַאנ רעד

 תולּפמ יד טרָאװ ןייק טימ טשינ טנָאמרעד רע רעבָא ,ןתוירזכַא

 ןעײמרַא עשישטַײד יד סָאװ טשינ טגָאז ,ײמרַא רעטיור רעד ןוֿפ

 יד ןענַײז סע סיורג יװ ,ןעמונרַאֿפ דנַאלסור ןיא ץלַא ןיוש ןבָאה

 .טשינ רע טגָאז סָאד .תונברק

 סָאװ ,ןטעברַא רעמ סָאװ לָאז ןעמ ,ןרעדָאֿפ ןייא ןיא טלַאה רע

 ףױא יװ טלַאֿפ ,טגָאז רע סָאװ ,ץלַא .סעמרָאנ יד רעביא רעמ

 ,גנולײטּפָא-רוטלוק 1
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 טלָאוװ'ס יװ ,ףיורעד טשינ ןריגַאער ןטנַאטסערַא יד .ןרעיוא עביוט

 ןעמוק ייז ןעוו ,ןגעקַאד .ןעגנַאגעגנָא טשינ ןיטולחל ץלַא סָאד ייז

 -ַאב ייז ,טֿפרַאשרַאֿפ טײקמַאזקרעמֿפױא רעייז טרעוו ,עווָאלָאטס ןיא

 .רענעלק ןרָאװעג ןענַײז ןסע סעיצרָאּפ יד זַא ,דלַאב ןקרעמ

 -לַאשטַאנ רעד טָאה טסוגיױא שדוח ןוֿפ געט יד ןוֿפ םענייא ןיא

 טֿפָא סנטצעל טגעלֿפ סָאװ ,ווָאנרימס ,טרָאּפסנַארטדרעֿפ ןוֿפ קינ

 א ןעוועג זיא ָאידַאר ןיא :ןענועמש טלייצרעד ,ענָאז רעד ןיא ןעמוק

 - ףעש ןוא רעימערּפ םעד ,יקסרָאקיש לַארענעג םעד ןשיווצ זַא ,העידי

 -ער-עיצַארגימע רעשיליוּפ רעד ַײב בַאטש-לַארענעג ןשילױּפ ןוֿפ

 -עג זיא ,דנַאברַאֿפ-ןטַאר ןוֿפ גנוריגער רעד ןוא ,ןָאדנָאל ןיא גנוריג

 עשילוּפ עלַא ןֿפרַאד ךַאמּפָא םעד ךָאנ .םּכסה ַא ןרָאװעג ןסָאלש

 ןרעגַאל יד ןיא דנַאברַאֿפ ןטַאר ןיא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ,סרעגריב

 דנַאברַאֿפ -ןטַאר ןיא ןרעו טעדנירגעג ףרַאד'ס ןוא ןרעו טַײרּפַאב

 ןשטַײד יד טימ ףמַאק םוצ ײמרַא עשילױּפ ַא

 יד ,רעגַאל ןיא טײרּפשרַאֿפ לענש ךיז טָאה העידי עקיזָאד יד

 -רעד טציא זיב יו רעמ ךָאנ ךיז ןבָאה ןטנַאטסערַא עשידִיי-טשינ

 ױזַא ןבָאה רקיע רעד .ּפַאטע ןשילױוּפ ןוֿפ ןדִיי יד ןוֿפ טרעטַײװ

 ןקַאילָאּפ ענעמוקעג-ַײנ יד .סרענַיַארקוא יד ןוא ןסור יד ןָאטעג

 ןבָאה ,ןדִיי יד טימ טנעָאנ טַײצ עצנַאג יד ןטלַאהעג ךיז ןבָאה סָאװ

 קיטומטוג ,עקרָאכַאמ-סָאריּפַאּפ ַא ןוֿפ יצ ןטצעל םעד ייז ַײב ןטעבעג

 עשידִיי עטושּפ יד ןוֿפ שיליוּפ ןטכעלש םעד וצ טרעהעגוצ ךיז

 טעמּכ טקעװעג טָאה סָאװ ,הענכה ןַא ,קידהענכה ןעוועג ,ןשטנעמ

 ןעמוקַאב קירוצ לָאמ ןייא טימ ןבָאה ןקַאילָאּפ עקיבלעז יד טָא ,לקע

 ןטלַאה ןביוהעגנָא ךיז ןוא ,הוואג ןוא טײקנסיררַאֿפ עשיליוּפ רעייז
 ,טַײװ --- ןדִיי יד ןוֿפ

 יו העידי רעד ןוֿפ ןעוועג ןענַײז ,סרעגריב עשילױּפ ,ןדִיי יד

 זיא סָאד ,רעגַאל ןוֿפ סױרַא טלָאװעג טָאה רעדעי .קָאש ַא רעטנוא

 -עג טשינ טָאה רעגַאל ןוֿפ ןרעוו טזָאלעגסיױרַא רעבָא .רָאלק ןעוועג

 יד ,םײהַא ןעמוק -- טַײטַאב טשינ טַײװ טָאה ,ןרעוו טַײרֿפַאב ןסייה

 -עג זיאס ןעװ ,עגר רעד ןיא זַא ,טסוװועג שטָאכ ןבָאה ןקַאילָאּפ



 ןרעַײפ ןשיװצ םיטילּפ 256

 רעד ןוא דנַאברַאֿפטַאר םעד ןשיװצ ךַאמּפָא ןַא ןרָאװעג ןסָאלש

 גנוריגער עשיליוּפ יד ןיוש טעװ ,ןָאדנָאל ןיא גנוריגער רעשיליוּפ

 .טַאהעג טשינ טייקרעכיז עקיזָאד יד ןבָאה ןדִיי יד ,ןגרָאז יז רַאֿפ

 רעלַארעביל רעד וליֿפַא ןוא ןקַאילָאּפ יד טנעקעג טוג וצ ןבָאה ייז

 "וצ ןסיורג ןייק ייז ןיא טקעװעג טשינ טָאה יקסרָאקיש לַארענעג

 ,יורט

 רעד ,רוחב רעגנוי רעד טקירדעגסיױא סָאד טָאה ןטסרָאלק םוצ

 טַײצ לסיב ַא ןעניֿפעג קידנעטש טגעלֿפ סָאװ ,רעכיילב ,רעלעדייא

 ןענוֿפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעכיב עגרַאק יד ןוֿפ ,ךוב ַא ןענעייל ןוא

 "נעט עשַיײטרַאּפ עטלוב ַא טַאהעג ןוא קעטָאילביב-עשטּוװַאק ןיא

 .רעגַאל ןוֿפ ןײגוצסױרַא ארומ טָאה רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע .ץנעד

 יד ,ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא ,טיױרב לקיטש ַא ךיא בָאה ָאד --

 ַאזַא ןיא ןָאט ךיא לעװ סָאװ רעבָא .ףליה עשיניצידעמ עלַאמינימ

 רעוו ?ןקוקמוא רימ ףיוא ךיז טעװ רעוו ?טלעוו רעדמערֿפ ,רעסיורג

 ,ףליה וצ ןעמוק רימ טעװ רע ?טנַאה ַא ןקערטשסיוא רימ טעוו

 ?ןֿפרַאדַאב יז לעוו'כ ןעוו

 טָאה םלוע רעד .םענסיוא רעקיצנייא רעד ןעוועג רעבָא זיא רע

 דײרֿפ לסיב ןייק רָאנ .סױרַא --- םדוק .רעגַאל ןוֿפ סױרַא טלָאװעג

 ןטרַאוװ'ס זַא ,טסייוו רעדעי ןרָאװ ,ָאטשינ םענייק ַײב זיא ןוֿפרעד

 רָאנ ,דניק-ןוא-בַײװ ןייק טינ ,עמַאמ-עטַאט ןייק טשינ םיא ףיוא

 .ןסיורד רעדמערֿפ ,רעטעקַאנ ַא ,ןסיורד ַא זיולב

 לא

 ןענַאטשעג ןיוש ןענַײז סעדַאגירב יד ןעוו ,גָאט רַאֿפ ,לָאמ ןייא

 יװ ןעזעג ןעמ טָאה ,טעברַא רעד וצ ןייגוצסױרַא טלעטשעגסיוא

 טניֿפעג סָאװ ,קינַאג ןֿפױא ףױרַא-טייג קינלַאשטַאנ-עשטּוװַאק רעד

 .? עװָאלָאטס רעד רעביא ךיז

 ,סַײנ ןגָאז רע טעוװ סעּפע זַא ,ןענַאטשרַאֿפ דלַאב ןבָאה עלַא

 .רעמיצסע ?
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 ןיא רָאנ ןטנַאטסערַא יד וצ ןדייר רע טגעלֿפ טרָא םעד ןוֿפ ןרָאװ
 ,ןלַאֿפ-םענסיוא

 ;ױזַא ןביױהעגנָא טָאה רע
 סע זַא ,טגָאז ןעמ רעבָא ,טרעהעג טשינ בָאה ןיילַא ךיא ---

 טכַאמנטַאר רעד ןשיװצ ךַאמּפָא ןַא ןרָאװעג ןסָאלשעגּפָא ןבָאה לָאז
 טשינ ךָאד רימ ןענַײז ,ױזַא ביוא ,ונ .גנוריגער רעשיליוּפ רעד ןוא
 ,ןֿפלעהוצ יאדוװַא זדנוא ךָאד ריא טֿפרַאד ,דנַײרֿפ רָאנ ,םיאנוׂש ןייק
 -רעביא רעמ טימ ,סַײלֿפ רעמ טימ ןטעברַא ריא טֿפרַאד רעבירעד
 ןשיטסישַאֿפ ןטימ ףמַאק רעזדנוא רַאֿפ ןוא רעַײא רַאֿפ טייקנבעגעג
 ,רעּפַאכרַאֿפ

 -ַאב סרעגריב עשיליוּפ יד ןֿפרַאד ךַאמּפָא ןכָאנ זַא ,םעד ןגעוו
 ,טשינ טרָאװ ןייק --- ןרעגַאל יד ןוֿפ ןרעװ טַײרֿפ

 -ָצִצ םעד ןוֿפ ,"דָאװזַאר, ןוֿפ גָאטרַאֿפ םעד טמוק ןועמש ןעוו
 םיא טלייצרעד ,עירָאטַאלובמַא רעד ןיא קירוצ ,סעדַאגירב יד ןריֿפ
 ןעמוקַאב טכַאנ רעד ןטימ ןיא טָאה הניד זַא ,ַאילַאװ ןירַאטינַאס יד
 ,לָאטיּפש ןיא טריֿפעגּפָא יז טָאה עזדיקינָארָאװ ןוא ןעייוו

 טרעװ רע .טרָא םוצ רעטדימשעגוצ ַא ןייטש טבַײלב ןועמש
 ;סױא-טַײרש ןירַאטינַאס יד .ךלַאק יו ךיילב

 !?ְךַײא טימ זיא סָאװ ,רעטקָאד --

 יד טמענ .שיט םַײב קעװַא ךיז טצעז ,ךיז טשרעהַאב ןועמש
 -ַאמ יז טמענ .טנַאה ןיא טעברַא רעד ןוֿפ עטַײרֿפַאב יד ןוֿפ עטסיל
 .טרָאװ ןייק טשינ טעז ןוא ןעמענ יד ןענעייל טריבורּפ רע .לַאניכ
 טלָאװ רע יװ ,ןוא ףיוא ךיז טלעטש .קירוצ עטסיל יד טגייל רע
 ןוא לרעמיצ ןַײז וצ ךיז רע טּפעלשרעד ,סיֿפ ענעטַאװ ףיוא ןעגנַאגעג
 .טעב ןֿפױא ךיז טֿפרַאװ

 הניד זַא ,טלייצרעד ןוא קירוצ עזדיקינָארָאװ טמוק סנגרָאמ וצ
 ןוא סטכַײל ַא טַאהעג יז טָאה ןבָאה ַא ,עלעדיימ ַא ןריובעג טָאה
 ץלַא סָאד .ןייש ןוא טנוזעג זיא דניק סָאד ,טוג ץנַאג ךיז טליֿפ
 -ליטש ריא וצ .ןיכירג רעד ,ַאילַאװ ןירַאטינַאס רעד רע טלייצרעד
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 ןהניד ןגעוו ץלַא טרעוו ןועמש .טציא םיא טיצ טייקלדייא ןוא טייק

 .סיוא עשזדיקינָארָאװ טדַײמ םיא .ןַאילַאװ ןוֿפ ריווועג

 טָאה ,ןיטנַאטסערַא עשיטילָאּפ ַא ןילַא ,ַאילַאװ עלעדייא יד

 טימ וצ ןדעי טֿפלעה יז .רעגַאל ןיא עקידנדַײל עלַא ףיוא תונמחר

 עכלעוו ,סעיטַאּפמיס עריא ךיז יז טָאה ַיײברעד רעבָא .רָאנ ןָאק יז סָאװ

 ,סיוא-טרעה ,טײקמַאזקרעמֿפױא רעלעיצעּפס ַא טימ טקנעשַאב יז

 .לרוג סמענעי ףיוא וליֿפַא טנייוו ,טימ-טקיטייוו

 ,ןענועמש טלייצרעד יז .ןעזדיקינָארָאװ טימ המשנ ריא זיא טציא

 ךעלטרעצ יװ .ריא וצ זיא רע ןדנובעגוצ יװ .ןהניד טָאה רע ביל יו

 םענעריובעג ןטימ דײרֿפ ןַײז זיא סע סיורג יװ .יז טלדנַאהַאב רע

 ףענועמש וצ יז טגָאז ,ןעזעג טשינ לָאמ ןייק ךָאנ טָאה יז ,דניק

 -סױרַא ןענָאק לָאז ,רעגַאל ןיא רענעסָאלשרַאֿפ ַא ,טנַאטסערַא ןַא זַא

 ָארָאװ ַײב סָאד טעז יז יװ ,ןליֿפעג עלעדייא ,עטוג ליֿפ ױזַא ןזַײװ

 .ןעזדיקינ

 טליֿפ ,ןרעייז ןָאט ןעמערַאװ םעד ןיא רָאנ ,דייר עריא ןיא טשינ

 יו ,םיא וצ טקעריד ןדנָאװעג ןענַײז רעטרעוו עריא זַא ,ןועמש

 ןרעלקֿפױא .,ןעזדיקינָארָאװ םיא רַאֿפ ןקידיײטרַאֿפ טלָאװעג טלָאװ יז

 ףיוא טכער ענַײז ןכַײרטשרעטנוא ,ןליֿפעג סעזדיקינָארָאװ םיא רַאֿפ

 ןענָאק לָאז ןועמש זַא ,ךעלגעמ ןעװעג טלָאװס יװ ,ןהניד

 "ַאב ענַײז ןבָאה וצ טקיטכערַאב ןַײז לָאז ,םעד ןגעק ןבָאה סעּפע

 .ןהניד ןוא ןעזדיקינָארָאװ ןשיוצ גנודניברַאֿפ רעד עגונב ןשינערָאװ

 ,טײקמַאזכַאװ ןַײז טקעװ ןענועמש וצ ןדייר ןוֿפ ןֿפוא סַאילַאװ

 טָאה המחלמ רעד ןוֿפ ךָארבסױא םעד טניז זַא ,ןעזעג טָאה רע

 ןיא .םיא וצ גנויצַאב ןַײז טרעדנעעג ןצנַאג ןיא עזדיקינָארָאװ

 הניד זַא ,טכַאמעג קיניזטסּוװַאב םעצולּפ ךיז טָאה רע ןעוו ,בייהנָא

 ,טכַארטעג ךיז רע טָאה ,עזדיקינָארָאװ ןוֿפ דניק ַא ןריובעג ףרַאד

 עקיסױורָאֿפ ַא זיא ,בוטש ןַײז ןוֿפ םיא ןרעטַײװרעד סעזדיקינָארָאװ זַא

 טימ שימייה וצ ןַײז לָאז ןועמש זַא ,טשינ ליוװ רע .טכוזרעֿפײא

 זַא ,ןועמש טליֿפרעד ,דייר סַאילַאװ ךָאנ ,טציא .דניק ןַײז ןוא ןהניד

 רע יו ,המחלמ רעד טימ תוכַײש ןיא ןָאטעג סע טָאה עזדיקינָארָאװ



 259 ןלעװש עטנערברַאפ ַײב

 ,רעגַאל ןיא ,ָאד וליֿפַא םיא ןָאק המחלמ יד זַא ,טליֿפעגסױרָאֿפ טלָאװ
 טָאה ,לַאֿפוצ רעכעלקילג רעד סָאװ ,ןבעל ןַײז ןרעטשעצ ,ןכיירגרעד
 ןוא בַײװ טימ ךיז רע לי רעבירעד .ןעױבוצֿפױא טביולרעד םיא
 ןטיהרַאֿפ טנָאקעג םיא טלָאװ סָאד יו ,עלַא ןוֿפ ןצענערגּפָא דניק
 ,ןטכעלש םעלַא רַאֿפ

 זיא'ס ביוא :עגַארֿפ עקידלרוג ַא ןועמש ךיז טלעטש לָאמ ַא טימ
 ,סרעגריב עשיליוּפ עלַא רעגַאל ןוֿפ ןעַײרֿפַאב טעװ ןעמ זַא ,תמא
 רע ?דניק ריא טימ ןַײז טעװ סָאװ ?ןהניד טימ ןַײז טעװ סָאװ ָאט
 לָאז רע זַא ,ךעלגעמ זיא ױזַא יו ,ךיז ףיוא ןיילַא ךיז טרעדנּוװ
 -ץצ ןצנַאג ןיא זיא רע ?טכַארטעג טציא זיב ןוֿפרעד ןבָאה טשינ
 טדער -- ?ןַײז טעװ סָאװ ?ןַײז טעװ סָאװ ,עגַאל רעד ןוֿפ טלסיירט
 ,רעטלֿפײװצרַאֿפ ַא ךיז וצ רע

 גנַאל טעגזערד גָאט רַאֿפ ,רעִירֿפ יו ןָא ץלַא טייג רעגַאל ןיא
 -ֿפיוא ,?"םָאידַאּפ; טרָאװ סָאד סעּכ טימ ןוא ּפמעט ,ךליהעג רעד
 לָאמ ַא סָאװ ןרעוו וצ ןָא-ןבייה ,ןטנװָא יד יו ,ןגָאטרַאֿפ יד !ןייטש
 ,ענָאז רעד ןוֿפ ןײגסױרַא ןרַאֿפ ךיז ןעלמַאז סעדַאגירב יד .רעליק
 ןלייצ סעקינטַאסעיד יד ןוא ןרידַאגירב יד .גנערטש זיא ךַאו יד
 ךָאנ טרעסערגרַאֿפ גָאטרַאֿפ רעקידרעמוז רעליק רעד .ןשטנעמ ערעייז
 יד ןיא ךיז טוט טנַאטסערַא רעדעי ,ןבעל-רעגַאל םענוֿפ טעמוא םעד
 ,יוט רעטלַאק רעקיגָאטרַאֿפ ַא -- ןענָאמרעד סעּפע ןגָאטרַאֿפ עקיזָאד
 זיא'מ ןכלעוו טימ לדיימ ַא ,ןדָאבעג ךיז טָאה ןעמ ּוװ רעסַאװ ַא
 ַאזַא ךיז טלַאהרַאֿפ ןטנַאטסערַא יד ןוֿפ ןדעי ַײב .ןריצַאּפש סױרַא
 ןוֿפ ןעיירשעג יד רָאנ טשינ .עגר ַא ףױא יװ רעמ טשינ דליב
 ןטנַאטסערַא יד רָאנ ,ןטכַארט טשינ ןזָאל ןוָאשטַאבָאס ןוא ןַאינַאװ
 ןענָאק עכלעוו ,םיורט ןוֿפ ןטונימ עקיזָאד יד רַאֿפ ארומ ןבָאה ןיילַא
 ,טכיװעגכַײלג ןוֿפ ןריֿפסױרַא טכַײל יז

 ןענועמש ןוֿפ טגָאי ןבעל-רעגַאל ןוֿפ גנַאג רעכעלגעט-גָאט רעד
 ,ריא ןגעוו ךיז טנָאמרעד רע ןעוו .ןהניד ןוֿפ לרוג ןגעוו ןעקנַאדעג יד

 {ךיז ןבייהפיוא *
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 ?ריא טימ ןָאט עזדיקינָארָאװ טעוו סָאװ .קערש ַא םיא טלַאֿפַאב

 ןייק ָאטשינ זיא רעגַאל ןיא .טשינ יז רע ןָאק ןטלַאה רעגַאל ןיא

 "גודעג ַײרֿפ ַא יו רעגַאל ןיא יז ןלעטשנָא ,ןשטנעמ עַײרֿפ רַאֿפ טרָא

 ןייק וצ .םוש ןייק ?יז טָאה סעיצַאקיֿפילַאװק ַא רַאֿפ סָאװ ?ענעג

 םעד ףיוא .ענעגנודעג-ַײרֿפ ןייק טשינ ןעמ טצינ ןטעברַא עטושּפ

 טנָאמרעד ןועמש .סניטנַאטסערַא ןוא ןטנַאטסערַא גונעג ָאד ןענַײז

 ,רעגַאל ןיא ןעמוקנָא ןכָאנ דלַאב ,לָאמַא ךיז טָאה ןילַא רע יװ ,ךיז

 ןרעוו לָאז הניד זַא ,שטיװעיליסַאװ ײסקעלַא רעטקָאד םַײב טימַאב

 טָאה רעטקָאד רעשיסור רעד .עירָאטַאלובמַא רעד ןיא ןירַאטינַאס

 זיא'ס ןכלעוו טימ ,קינלַאשטַאנ-רעגַאל םוצ טקישענּפָא טלָאמעד םיא

 ױןדייר וצ םעד ןגעוו ןעמוקעגסיוא טשינ לָאמ ןייק םיא

 ,ןקידײילרעד טכַײל טנָאקעג עזדיקינָארָאװ סע טלָאװ טציא

 ןיא ןעמונעגנָא ןעמ טלָאװ יצ ,טשינ רעבָא טסייוו רע .ןועמש טניימ

 זיא סָאװ ,ןצעמע לי רע .דניק ַא טימ ענעגנודעג-ַײרֿפ ַא רעגַאל

 רע רָאנ ןגערֿפ םעד ןגעװ ,ןצעזעג-רעגַאל יד ןיא טנעטעּפמָאק

 "רעד טשינ לָאז סע זַא ,ארומ רעד בילוצ ןוֿפרעד קירוצ ךיז טלַאה

 ױזַא ךיז טריסערעטניא ,ןועמש ,רע זַא ױעזדיקינָארָאװ וצ ןייג

 .ןהניד טימ קרַאטש
* 

 ָארָאװ יז טגנערב לָאטיּפש ןיא ןהניד ןריֿפּפָא ןכָאנ געט טכַא

 טרעװ ןענועמש .ןַײרַא רעגַאל ןיא דניק ןטימ קירוצ עזדיקינ

 יסע זיא ױזַא רָאנ ,סָאװ רַאֿפ טשינ טסייוו רע .ןוֿפרעד רעטכַײל

 .רעכיז ףיוא .רע טסייוו סָאד

 רעױרֿפ ןוֿפ סניטנַאטסערַא יד יװ ,ןועמש טעז וצ-טכַאנרַאֿפ

 ןשטניװ וצ םּתסה ןמ ,בוטש ןיא ןעזדיקינָארָאװ וצ ןעייג קַארַאב

 םײג עטשרע יד .זַײװקיצנײא ןעייג ייז .דניק סָאד ןעז ןוא ןהניד

 .עטצעל יד טייג יז .ריא וצ טייג ןירענַײגיצ יד וליֿפַא .ַאנירַאמ

 ןעז יז ליו רע .ןהניד וצ ןײגוצנַײרַא ךיוא טסילשַאב ןועמש

 דָארָאװ םיא טנֿפע ,ריט ןיא ןָא-טּפַאלק רע ןעוו .דניק סָאד ןעז ןוא

 רעבָא ,ךעלֿפעה טגָאז רע .טרַאה ןוא ןיילק זיא םינּפ ןַײז .עזדיקינ
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 ,טֿפָאלש הניד לַײװ ,ןײגנַײרַא טשינ טציא ןָאק ןעמ זַא ,ןסָאלשטנַא

 ,בוטש רעקיצנייא סעזדיקינַארָאװ ןוֿפ יו ,טוג רעייז טרעה ןועמש

 ןכיוה גונעג ַא ןוֿפ ןעמיטש ךיז ןגָארט ,הניד ךיז טניֿפעג'ס ּוװ
 ,סעומש

 -ישרעד ןוא רעטמעשרַאֿפ ַא ריט רעד ןוֿפ קעװַא-טייג ןועמש

 טימ ןָאט וצ טכַארטרַאֿפ שטנעמ רעד סָאװ ,טסייו רעוו .רעטרעט

 סָאד םיא טקערש ןטסניימ םוצ .קערש ַא םיא טלַאֿפַאב -- ןהניד

 רשֿפא ןוא .םעלַא םעד ןגעוו הניד ךיז טכַארט סָאװ ,ןסיוו-טשינ

 ןֿפרַאד סרעגריב עשיליוּפ יד זַא ,םעד ןגעוו טשינ רָאג יז טסייוו
 טשינ רָאג טָאה ןוא ָאי יז טסייוו רשֿפא .סייוו רעוו ?ןרעוו טַײרֿפַאב
 ךיז טוט סע סָאװ ,סייוו רע ?ןעזדיקינָארָאװ ןזָאלרַאֿפ וצ ןעניז ןיא

 עטשרע סָאד טבעל סָאװ ,רעקירָאיןצעביז ַא ןוֿפ המשנ ַא ןיא
 ,קינשזרָאטַאק ַא ,רעכערברַאֿפ ַא ןַײז וליֿפַא רע לָאז ,ןַאמ ַא טימ לָאמ
 !?דניק ַא םיא ןוֿפ טָאה ןוא

 ןרָאק לחר

 קיטייצ ױזַא ןיוש ןיב ךיא

 ,רעצ ךרוד ןוא דייל ךרוד קיטַײצ ױזַא ןיוש ןיב ךיא
 ןיילַא טָאג וליֿפַא זַא

 -- טנַאה ןַײמ ןעױרטרַאֿפנָא ךיז ןעק

 ןעגנערב רעכיז םיא לעװ ךיא

 ,דנַאל םענעי ןיא ,ןיהַא

 .ןגעו עלַא טרָאד טכיררַאֿפסױא ןיוש טָאה טֿפַאשקנעב ןַײמ
 קירוצ טלעטשעגֿפױא טָאה ץרַאה ןַײמ

 .קירב עטנערברַאֿפ ,עֿבורח עדעיַא

 רעמ ןעשזדנָאלברַאֿפ טשינ ןלעװ סע
 ,רערט ןַײמ
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 ,טָארט ןַײמ
 ,טָאג ןַײמ ,וד טשינ

 ןייטש ןבַײלב ןלעװ רימ

 ריט סעמַאמ ןַײמ ַײב

 לעװש ריא ןוֿפ ביוטש םעד ןשוק ןוא

 טנַאה רעד ןיא עקמַאילק יד גנַאל ױזַא ןטלַאה ןוא

 ןרעהרעד ךיז םעטָא רעליטש ריא טעוו'ס זיב

 ,טנַאװ טַײז רענעי ןוֿפ

 -- ריט יד ןענעֿפע רעטשרע רעד טעװ רעוו

 ?רימ ךָאנ םייה רעליטש רעד ןיא ךָאנ טרַאװ רעוו

 םיוב ַא ןוֿפ לגַײװצ ַא טעװ יצ

 ביוש רעקידנעיולב ךרוד

 טנַאה רעשירעדניק טימ ןּפַאלקנָא

 :םיורט סעמַאמ ןַײמ ַײב

 -- -- -- !דנַאל ןטַײװ ַא ןוֿפ ןעמוקעג ָאד ץעמע זיא'ס --

 ?טָאג ןַײמ ,וטסרעגעצ עשז סָאװ רַאֿפ ,גָאז

 טכיררַאֿפסױא ןגעוו עלַא טרָאד טכַאנ ַײב טנַײה ךָאד בָאה ךיא

 קירב עדעיַא טלעטשעגֿפױא ןוא
 ,זיוה ןליטש םענעי וצ

 -- דָאס םענעי וצ
 ,טָאג ,ארומ וטסָאה רשֿפא יצ
 ?קירוצ םעד רַאֿפ

 1944 עװקסָאמ
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 סקופ בייל-םייח

 שטנעמ ןשיסור םוצ

 ,ןשטנעמ עשיסור עקיצרַאה ,ערעַײט ,ָא

 ,ןשטנעב וצ הכרב ןַײמ ,זיא טרָאװ ןַײמ קינייװ יוו

 עטילגעצ רעקַאלֿפ ןקינוז ןיא רעדלעֿפ יו
 ,עטבילעג ענַײמ ןוֿפ ןעקנעב סָאד טציא ףיוא-טייג

 ןעהעש עטסקיליורג יד ןיא ןעזעג ךַײא בָאה ךיא
 -- ןעָארדַאב ןטסערג ןיא ףלָאװ ַא -- אנוׂש רעד ןעוו

 ,סעּפַאל עקיטולב ןיא גנוקיצרַאֿפ ןוֿפ קסיּפ טימ
 .סעטַאכ עמערָא יד טקינַײּפרַאֿפ טָאה טיוט םוצ

 -- רענייצ יד טימ טצירקעג ,ןגיוושעג טָאה ריא ןוא
 ...ןענייוו ךָאנ טעוו רעדרעמ רעד ; ןביולג ןיא רעכיז ןוא

 -- ןעמַאלֿפ ןיא ךעלזַײה יד רעטציא ךָאנ ייז עז דיא

 .עמַאמ ענעגייא ןַא יו -- טוג ױזַא ריא ןוא

 ,ןורּכז ןיא ךרודַא ןלַאזקָאװ ןֿפױל סע

 ןרָאי ענַײמ ךַײא וצ טֿפַאשקנעב ןיא ןֿפױל'ס יו !

 ,ןגיוא יד ןטכַײל'ס רָאנ .רעטצניֿפ ךעלעכלַאזקָאװ
 -- ןגיוצעג ָאד רעהַא ןטלָאװ ענעגייא יו

 ,רעדניק יד רַאֿפ סטכעקעג טימ ,ךלימ טימ ןוא טיורב טימ
 ,טרעדלימעג קיטייו םעד ,טנגעגַאב זדנוא ריא טָאה

 -- ךיז טזיוהעג המיא יד ןגיוא יד ןיא טָאה'ס ןעוו

 ,ךיז טסיירגעג רָאנ ריא טָאה טֿפַאשביל טימ ןוא טסיירט טימ

 ,ןשטנעמ עשימייה יװ ,ךעלטעטש ןָא-ןֿפױל סע
 ,ןשטנעב ןוא ןעילוט ןוא ךיד םורַא-ןזדלַאה ןוא
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 ,רעביטש עקימייל יד ,עניילק ךעלֿפרעד יד

 יעביל רעתמא טימ ךיד םורַא-ןעמענ סָאװ

 -- סעּפעטס עקיֿפוסנָא ,עטיירב ןתוֿבחר ןוא

 !ןבעל םענעגייא ןיא ךיד ןַײרַא-ןעִיצ ייז

 יקסנילכישז לזייר

 לטעטש סָאד זיא טייוו ,טייוו

 לטעטש סָאד זיא טַײװ ,טַײװ

 -- ןעיינש רעטנוא

 ,טכַאװַאב ףָאלש ןַײמ ןבָאה סָאװ סעברעוו יד

 .טכַאנ עדעי רימ ךיז ןעמולח

 ןגױבעגנַײא רעמ ךָאנ ךיז ייז ןבָאה םּתסה-זמ

 ,ךַײט ןרעביא

 סנקלָאװ טימ עסעװרָאב ַא געלֿפ ךיא ּוװ

 .ךיוה ןדייר

 ,רעסַאװ םעד ףיא טרַאװעג עמַאמ יד טָאה'ס

 ,העש ַא ךָאנ ןוא העש ַא

 טרעבליזעג טָאה ךַײט רעד רָאנ

 .ָאלב ןעוועג זיא גורק יד ןוא

 רעסַאװ םוצ ןעמוקעג ןענַײז יק

 ,ּפעק יד ןעקנוטעג ןוא

 יירשעג קיטכַאנרַאֿפ רעייז

 .טקעװעג ןרעטש יד טָאה

 -- לטעטש סָאד זיא טַײװ ,טַײװ

 ;רודיס סעמַאמ רעד ןוֿפ טַאלב ןסירעגסיוא ןַא

 ,טכַאװַאב ףָאלש ןַײמ ןבָאה סָאװ ,סעברעוו יד

 ,סכָאנ עדעי רימ ךיז ןעמולח
 1948 שזדָאל
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 יקסנַארימ ץרפ

 טכַאנ ייב

 ָאד ןגיוב -ןגער ַא גָאט עלַא טגנעה'ס

 ןברַאֿפ עטכודעגסיוא טימ טלעה ןוא

 ָאד ןגיוא ענַײמ ךיא ךַאמרַאֿפ טכַאנ ַײב

 .ןברַאטש ןופ דנַאל םוצ קעוװַא-בעווש ןוא

 דנַאלעמַאמ ןַײמ ןוֿפ ןַײשּפָא םוצ ילֿפ ךיא

 ,לגילֿפ ערעווש ,עטנערברַאֿפ בלַאה ףיוא

 ,דנַאל-המח יוקיל ןיא ןַײרַא-םוק ןוא

 ,לגיוו ןַײמ ךיז טלקָאש ןוא טייטש'ס ּוװ

 עלעגיוו סָאד זיא ךיא עז קידייל רָאנ

 ,עליוה טעילַאמסעגּפָא ךעלטנעוו טימ

 עלעגיצ סָאד טקוצרַאֿפ םעד רעטנוא טגיל'ס

 ,הלוע -ןברק ַא -- דיל סעמַאמ ןוֿפ

 ,סעקינווָאװ-דמל ןגיל עטיוט ןוא

 .רעדעב ןוא ךעלרעדַײנש עטסָארּפ ןוא

 סעקינװָאדַאס טכַאנ ַײב טשינ ןעגניז סע

 .רעדעס-לּפע עקידנעילב ןיא

 דנַאל-הניארו-הניאצ סָאד טגיל טעילַאמסרַאֿפ

 ,ןטָאשרַאֿפ עקיטולב תועיקש טימ

 דנַאל םענעי ןיא ףוג ןָא םוא-טעשזדנָאלב'ס ןוא

 ןטָאש רעצרַאװש ,רעגנַאל סעמַאמ ןַײמ

 ,קידנּפינק ךיז ןײלַא ,ףיוא ךיז ּפַאכ ךיא

 -- רעגעלעג ןַײמ טרעוו קידעכעטש ןוא

 קידנעּפילכ ןייגמורַא רימ ןיא רעה ךיא

 ,סרעגערט ןוא סרעקעהצלָאה עסַײװ יד
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 :ןרעדעיַא ןַײא-טמיור טניו ַא רעה ךיא

 הֿבהַא ןוֿפ ןוא םימחר ןוֿפ טָאג רעד

 ןרעדעֿפ עטסנעש יד טּפוצעגסיוא טָאה

 יעװַאּפ רענעדלָאגניג רעזדנוא ןוֿפ

 עזמָאב םוחנ

 ם ײ ה

 .םייה ןַײמ ןוֿפ טשינ רָאג ןיוש בָאה ךיא

 יעַײנ ןיוש ךיש יד ,ַײנ זיא דמעה ןַײמ

 ןייועג סָאד ןבילברַאֿפ זיא'ס רָאנ

 .תויול עשימייה יד ןוֿפ

 סעגרַאֿפ ךיא :טֿפָא ןיוש טֿפערט סע

 .ןזָאלרַאֿפ לָאמַא בָאה'כ סָאװ יד

 (סנ רעסָאװ) רימ םולח וצ טמוק

 .ןזָארג ןשיוצ רֿבק סעמַאמ ןַײמ

 !םיורט ,זייב ַײז !טכַאנ ,רימ וצ טכעלש ַיײז

 ןסעגרַאֿפ טשינ לָאז ךיא ,ןָאמרעד

 ,םיוב רעד טנעָאנ זיא רעמייב עלַא ןוֿפ

 .לסעג ןַײמ ןוֿפ רעטרַאדעגּפָא רעד

 ,טכַאנ יד טנעָאנ זיא געט עלַא ןוֿפ

 ןענָאמרעד ךימ םולח ןיא טמוק סָאװ

 ,ךַאילש רעד טנעָאנ זיא ןגעוו עלַא ןוֿפ

 ןעמַאמ ןַײמ ןוֿפ רֿבק םוצ טריֿפ סָאװ

 .םייה ןַײמ ןוֿפ טשינ רָאג ןיוש בָאה ךיא

 יעַײג ןיוש ךיש יד ,ַײנ זיא דמעה ןַײמ

 / ןייועג סָאד ךָאנ קנעדעג ךיא רָאנ
 .תויול עשימייה יד ןוֿפ

 םי רעשיּפסַאק ,ַאלַאק-שטַאכַאמ
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 ?ארשי

 1950 זירָאפ

 ףרַאדנעשַא

 םולח ןיא

 ,רעמ םיתמ ןייק ןיוש לוש רעד ןיא ָאטשינ
 ,ןלָאמעג טייהדניק יד ךיז טָאה'ס יו

 ,טרעטשעצ ןיוש ָאד ןלוש יד ןענַײז סע

 ,םולח ןיא רָאנ טכַאנ ַײב ייז טכוז טציא

 .טלעוו עטיוט ַא םולח ןַײמ רעדעי זיא'ס

 ;םענייא וצ זיב רימ וצ ןעמוק סע

 ,דנַײרֿפ ,רעדירב יד ,עמַאמ יד ,עטַאט רעד

 ,םינכש יד וליֿפַא ,םיֿבורק יד

 זה ןבלעז םעד ןיא ,לָאמַא יוװ ,ןיווו ךיא

 ,לכאמ ןייא ןסע ןוא ןציז רימ

 :טױרטרַאֿפ ייז טימ ךיז טָאר ךיא ןוא דייר ךיא

 ,ןכַאז עמַאזניימעג ליֿפ ױזַא

 ,טכעלש רימ טרעוו ןַאד ,ןעניגַאב רעד טמוק רָאנ
 ןסייוש ןיא ןוא קערש טימ ךיז קעוו ךיא
 טכענ עלַא יד ךרוד .רימ וצ זיא ייוו יו

 ,םיתמ זיולב ןוֿפ טלעװ ַא ןיא בעל ךיא

 ,לוש ןיא רעמ ןיוש םיתמ יד טשינ טכוז ָאט

 ,ןלָאמעצ ייז גנַאל ןיוש ןלוש יד

 --: טשינ ייז טכוז רעמ סמלוע-תיב יד ףיוא ךיוא

 ,םולח ןיא רָאנ טכַאנ ַײב ייז טֿפערט ריא
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 יקסנילכיזשז לזייר

 טסברַאה

 ןוז רעניילק ןַײמ טגָאז -- !עמַאמ ---

 .םורַא ךימ ךעלטנעה עדייב טימ טמענ ןוא

 ;טסברַאה ןיוש זיא ןסיורד ןיא

 ,םיוב ןוֿפ ּפָארַאךןלַאֿפ רעטעלב יד

 טרַאה ןרעוו'ס יװ ,רעה ךיא ןוא

 ,דניק ןַײמ ןוֿפ ךעלדנייב עכייוו יד

 ןטרָאג ןיא עדייב ןעייג רימ

 .טניוו םַײב רעטעלב יד ןבַײלק ןוא
+* 

 ,לטעב ןיא טכַאנ יב דניק ןַײמ טֿפָאלש

 .טעילוטעגנַײא ןוא טליהעגנַײא
 ךיש רָאּפ רעטנזיוט ןעמוק

 ,םערוטש ַא טימ ןָא ריט ןַײמ וצ

 ,טנעוו יד ןיא לֿפַאנק ןּפַאלק

 ,קירב רעד ןיא לֿפַאנק ןּפַאלק

 ,רעבירג ןוֿפ ךיש ןעייג'ס ,ןעייג'ס

 .קענַאדַײמ ןוֿפ ךיש ןעמוק'ס

 ךיש רָאּפ רעדעי ךָאנ ןוא

 ןגעוו עגנַאל ךָאנ ךיז ןעיצ

 ,םורַא זדלַאה ןַײמ ךיז ןעלקיוו ייז

 ןגער ןוֿפ ןוא טולב ןוֿפ סַאנ

 ,ךיש טימ לוֿפ ןיוש בוטש ןַײמ זיא'ס

 .ןענייו דניק ןַײמ ןוֿפ ךעלכיש יד

 ,םורַא גרַאב םעד ןיא ייז ךוז ךיא

 ןעניֿפעג טשינ ייז ןָאק ךיא רָאנ

 1944 לָאפוירָאמ
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 ןילטייצ ןרהא

 היכז יד טַאהעג טשינ בָאה'כ

 ןלױהרַאֿפ ןוא סנטַײצ ַײב ךיא ןיב קעװַא

 -- ןליורג יד רימ ןוֿפ טָאג טָאה

 ?ןלוּפ ןוֿפ קעװַא ךיא ןיב סָאװ רַאֿפ ,סָאװ רַאֿפ

 ןעמַאזצ קלָאֿפ ןַײמ טימ היכז יד טַאהעג טשינ בָאה'כ

 / .ףעמַאלֿפ ןוֿפ געו םעד ןייג וצ

 ןבעגרַאֿפ םוצ טשינ דניז ַא יװ ,טקינַײּפ'ס ןוא

 ,ןבעל ןבַײלב ןוֿפ דלוש יד

 .ןעמַארג ןכַאמ ןוֿפ ןוא ןבעל ןבַיײלב ןוֿפ

 ,ןעמס ךימ דלוש יד טעוו'ס ןוא

 ,ןטלַאטשעג ַײרד ןוֿפ סנייא ןגלָאֿפ טשינ לעוו'כ זיב

 ,ןטלַאהַאב וצ ךימ דלוש ןוֿפ טיירג ןעייטש סָאװ

 :עטילגעצ ךימ ןֿפור סָאװ ןוא ןטרַאװ סָאװ

 ,ןועגש זיא עטייווצ'ס ,השודק זיא טלַאטשעג ןייא
 ,עטירד סָאד זיא דרָאמטסבלעז

 ,ןכַאװש םעד ,רימ רַאֿפ קרַאטש וצ זיא דרָאמטסבלעז רָאנ
 ןעניגרַאֿפ טשינ השודק ךיז ןָאק טייקיניילק ןַײמ
 .ןעניז ןוֿפ ּפָארַא טשינ וליֿפַא ןָאק'כ ןוא
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 רעוועקצוס םהרבַא

 ןזייא ןופ לגניי סָאד

 דוד-ןגמ רעצרַאװש רעטנערבעגסיוא ןַא

 ,ןרעטש ןַײז ףיוא

 ,עװעּפָארק סנטלָאק יװ רָאה יד

 ,גנילירֿפ ןיא זַײא --- ןגיוא יד

 ,סעטַאמש ,רעכעל רעטנוא ןּפיר עלעג עטצרַאטשעגסיױא ןוא

 ,ךַאילש רעגרעבסגינעק ןטימ ךיז טגָארט ,לגניי ַא טלַײא

 ןקעטש ןטַאװעקוס ןיא טנעלעגנָא

 ,רעסַאװ ןיא ךיז ןעלּפָאט סעברעוו עטיירב

 -- ןעגנַאז יד ךרוד ןקָאל ךעלמילבנרָאק

 ,ןקעטש ןיא טנעלעגנָא ,לגנַיי סָאד ןוא

 ,סױרָאֿפ טלַײא

 .ץכעסקַאװ סָאד םיא רַאֿפ טינ יו

 טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ זיולב

 ,רעטניהַא ףרָאװ ַא ּפָאק םעד טוט רע

 :םערוטש רעד ךָאנ זיא טַײװ יו ,קידנשרָאֿפ לגױֿפ ַא יו

 .טגָאי עמ ,ךָאנ ךיז טכַאד םיא

 ,לַײאעג ןַײד זיא ןיהּוװ ,דניק ,רימ גָאז ---

 ?עמַאמ-עטַאט ַא ,בוטש ַא ריד ףיוא טרַאװ יצ

 ,לַײװ ַא ףיוא טרעווילגרַאֿפ ןייטש רע טבַײלב

 :המח-יוקיל ַא טלוֿפרַאֿפ טלעוו יד טלָאװ'ס יו

 .טינ םענייק בָאה'כ --

 ,ןענַארַאֿפ לוש ַא זיא ענליוו ןיא ,טגָאז עמ

 ,ןטרָאד ךיא לַײא

 -- !ןענַאד ןוֿפ טַײװ ךָאנ זיא'ס
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 גרַאב ַא ףיוא עדייב ךיז רימ ןלעטש
 .ןענַאּפש וצ ןיהּוװ ןָא םיא זַײװ ךיא ןוא

 עברָאט ןיא טלעוװ יד רָאג רעטנוא רע טבייה
 ןייג ךיז רעקילַײא ךָאנ טזָאל רע ןוא
 ,ןייטש ןוא קָאטש ךרוד

 :ןטַײװ ןוֿפ םיא ךיא ַײרש

 ,לגנִיי ,לגנִיי ---

 ןיילַא וד ןוא

 -- ?ןענַאװ ןוֿפ ,טסיב ןענַאװ ןוֿפ

 רעטנוצ יו ךיז ןדניצ

 ,ןשטייגק ענַײז

 ,דלָאג ןעיולב ןצלעמש ןעמענ ןגיוא יד
 :ןזַײװַאב ךיז טיײקצלָאטש ַא טוט לקניוו-ןּפיל םענוֿפ ןוא

 ?ַאה ,ךיא ןיב ןענַאװ ןוֿפ ---
 ! ןזַײא ןוֿפ ןיב ךיא
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 ךעגנַאמ קיציא

 ןיליֿפּת ןוא תילט ןיא קחצי-יול ר
 ,טרָא ןוֿפ טשינ ךיז טריר
 ןֿפָא ןיא רודיס סָאד .דומע ןרַאֿפ טייטש רע
 .טרָאװ ןייק סױרַא טשינ טדער רע רָאנ

 : קחצי יול 'ר
 ,ָאטעג ןוֿפ רעדליב יד ןוימד ןַײז ןיא טעז רע
 ,טָאּפש םעד ןוא רעצ םעד ,הסיסג יד
 זגורב זיא רעטלַא רעד .טנשקערַאֿפ טגַײװש רע
 ,טָאג ןטלַא ןַײז טימ





 .קיטסירעטקאראכ רעד וצ
 ןדעיימ ןשיווצ םיטילצ ןופ

 שטיווָאסַאנַאי קחצ'

 דנַאלסור ןיא סרעביירש עשידיי טימ
 ןטנעמגארפ

 םיטילּפ'רעבײרש ךס ַא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה קָאטסילַאיב ןיא
 -נעביר-ווָאטָאלָאמ ןטמירַאב-קירעיױרט ןטימ םּכסה ןיא .ןלױּפ ןוֿפ
 -ַאב ,ענעֿפורעג ױזַא יד וצ טרעהעג טָאטש יד טָאה ךַאמּפָא-ּפָארט
 דרע-חרזמ עשיליֹּפ עקידרעירֿפ יד .ןטיבעג עשיטעווָאס עטַײרֿפ
 ןוֿפ ןדיי ,רימ ןוא דנַאלסורסַײװ-ֿברעמ :ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב טָאה
 רעשיסורסייוו רעד ןוֿפ סרעגריב ןרָאװעג לָאמ ַא טימ ןענַײז ,ןלױּפ
 תמחמ ןעמ טָאה ןטיבעג עשיטעווָאס עַײנ עקיזָאד יד ףיוא .קילבוּפער
 ןיוש ןענַײז סָאװ ,ןכַאז עסיוועג טביולרעד קיטילָאּפ רעלעיצעפס ַא
 ייז ןשיווצ .ןרָאװעג טריציטקַארּפ טשינ גנַאל דנַאלסור ןטלַא ןיא
 ףיוא טעברַא-רוטלוק-זסַאמ עסיװעג ַא טביולרעד ךיוא ןעמ טָאה
 ןטריזינַאגרָא-ײנ םעד טביולרעד ןעמ טָאה טּפיױה רעד ןוא שידִיי
 ןושל ןשידִיי םעד ןיא טייקיטעט עקיטֿפַאהבעל ַא ןײארַאֿפ-רעבַײרש
 דנַאלסור ןיא ןיוש טָאה ןעמ סָאװ ,ןעמרָאֿפ עכלעזַא ןיא וצרעד ןוא
 0 | .טצונַאב טשינ

 ןרָאװעג לעיציֿפָא זיא ןײארַאֿפ-רעבַײרש רעקָאטסילַאיב רעד
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 קסנימ ןיא ןײארַאֿפ "רעבַײרש ןשיסורסַײװ םעד ןוֿפ גנוליײטּפָא ןַא

 "סַײװ ןעוועג לעיציֿפָא ןענַײז ,ןײארַאֿפ ןוֿפ רעדילגטימ יד ,רימ ןוא

 זיא רעבָא שיטקַאֿפ .שידִיי ףיוא ןביירש סָאװ ,סרעבַײרש עשיסור

 יסורסַײװ ןייא רשֿפא ןעוועג גנולײטּפָא רעקָאטסילַאיב רעד ןיא

 םיסקַאמ רעטכיד רעשיטסינומָאק רעטמירַאב רעד ,רעבַײרש רעש

 "וּפ ןעצ ַא ךױא יװ ,ןלױּפ ןיא טבעלעג רעִירֿפ טָאה סָאװ ,קנַאט

 ןעוועג ןענַײז טשער יד .הגרדמ רעטנעצ רעד ןוֿפ סרעבַײרש עשיל

 ,ןדִיי

 "ילַאיב ןוֿפ החּפשמ-רעבַײרש עשידלי יד ןעזעג טָאה'ס רעוו

 "רַאֿפ"ןטַאר ןיא ןַײז רעזדנוא ןוֿפ םישדח עטשרע ענעי ןיא קָאטס

 "עגרָאֿפ טרעװ ָאד זַא ,קורדנַײא םעד ןגירק טנעקעג טָאה ,דנַאב

 קרַאטש ױזַא עקַאט טָאה סָאד .ענליוו רעדָא עשרַאװ קיטש ַא טצעז

 זדנוא וצ ןעמוק וצ סרעבַײרש עשידִיי עשיטעווָאס-טלַא יד ןגיוצעג

 טשינ רעבָא טָאה'ס .ןעמערַאוּוצנָא ךיז זדנוא ַײב ןוא טסעג ןיא

 ןבױהעגנָא ןבָאה ,קָאטסילַאיב ןיא ,רימ ךיוא ןוא טרעיודעג גנַאל

 "רַאֿפ ןביוהעגנָא זַײװקיצנײא טָאה ןעמ .ןרעוו "טעטלַאשעגכַײלג;

 ןוֿפ ןעגנומענרעטנוא עשידַיי עסיורג ןטיברַאֿפ ,ןלוש עשידִיי ןכַאמ

 "שרש יד ןשיוצ ןבַײלקוצּפָא -- םעד ץוח ןוא רעטקַארַאכ-רוטלוק

 ןשיטעװָאס ַא ןיא ןבַײלב וצ יואר ןענַײז סָאװ ,עקיזָאד יד סרעב

 ייוצ עּפַאנק ןוֿפ זַא ,וצרעד טכַארבעג טָאה סָאד ,ןײארַאֿפ-רעבַײרש

 "גָא ןיא ןענוֿפעג טרָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,םיטילּפ-רעבַײרש טרעדנוה

 ןוא סרעבַײרש 40 ךרע ןַא ןבילבעג 1940 רָאי ןיא ןענַײז ,בייה

 "טימ עטקיטכערַאבלוֿפ ןייק ןעוועג יז ןוֿפ עלַא טשינ ןענַײז ייברעד

 .ןײארַאֿפ ןוֿפ רעדילג

 "עג ןײארַאֿפ"רעבַײרש רעקָאטסילַאיב ןיא ןבָאה ביײהנָא ןיא

 טימ שארב ,עשרַאװ ןוֿפ ןטסינומָאק עשידִיי יד לדער סָאד טריֿפ

 רעב ,רעטכיר דוד ,ןיוועל השמ ,רעלעה םניב ,רַאילָאמס לשרעה

 "עס יד טריֿפעגכרוד סע ןבָאה ייז .ערעדנַא ןוא דרַאֿפס דוד ,קרַאמ

 דילגטימ ַא ןַײז וצ יואר ָאי זיא סע רעװ טּפשמעג ןוא עיצקעל

 ןענַײז עכלעוו יד .טשינ רע ןוא ןיײארַאֿפ-רעבַײרש ןשיטעווָאס ןיא
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 ןוֿפ ןרעדנַאװסיױא טזומעג ןבָאה ןרָאװעג טנעקרענָא טשינ ייז ךרוד

 -עג יו לַײװ ,ךעלטעטש עקימורַא יד ןיא ןצעזַאב ךיז ןוא טָאטש

 ןעניוו וצ טכער ןייק טַאהעג טשינ ייז ןבָאה םיטילּפ עכעלנייוו

 -ערג רעד ןוֿפ טַײװ טשינ ןענוֿפעג ךיז טָאה סָאװ ,קָאטסילַאיב ןיא

 ןבָאה ןלױוּפ ןוֿפ ןטסינומָאק עשידִיי עטנכערעגסיוא עלַא טשינ .ץענ

 טימ ןגױצַאב ךיז ייז ןבָאה עלַא טשינ ןוא העד עכַײלג ַא טַאהעג

 ןוֿפ םיטילּפ יד ,ןגעלָאק ערעייז וצ טייקגנערטש רעקיבלעז רעד
 קלח ַא טַאהעג ןֿפוא ןסיוועג ַא ףיוא ייז ןבָאה עלַא רעבָא ,ןלױּפ

 רעד ףיוא גנוטער טכוזעג ןבָאה עכלעוו ,יד ןוֿפ לרוג םעד ןיא
 ןוֿפ ןצעזעג עטרַאה יד ףיוא ןֿפָארטעגנָא ךיז ןוא דרע רעשיטעווָאס

 -ָאק עטלַא ןוֿפ בָאגגצ םעד טימ ,םעטסיס-ןבעל רעשיטעווָאס רעד

 עשרַאװ ןוֿפ טריֿפעג ךָאנ ךיז ןבָאה עכלעוו ,תונובשח עשיטסינומ

 יזָא
 -עג זיא םיטילּפ-רעבַײרש עטעװעטַארעג ךס ַא ןוֿפ קילג סָאד

 -רַאֿפ -רעבַײרש רעקָאטסילַאיב ןוֿפ גנוריֿפ רעד ןיא סָאװ ,סָאד ןעוו

 -סור *ןטלַא; ןוֿפ סרעבַײרש יד טשימעגנַײרַא טֿפָא ךיז ןבָאה ןייא

 -קַא קילעז רקיע רעד ןוא ָאקטיווק ,ןיקלַאה ,שיקרַאמ ץרּפ ,דנַאל

 עקיבלעז יד םיטילּפ-רעבַײרש יד טימ טַאהעג טשינ ןבָאה דָארלעס

 ךיז ןגעלֿפ ייז ןוא ,ןלױּפ ןוֿפ ןטסינומָאק עשידִיי יד סָאװ ,תונובשח

 -ַאיב ןוֿפ גנוריֿפנָא יד ןכלעוו ,רעבַײרש ַאזַא רַאֿפ ןלעטשנַײא טֿפָא

 -ונעגנָא טשינ ףיוא טּפשמרַאֿפ טָאה ןײארַאֿפ-רעבַײרש רעקָאטסיל

 יד ןוֿפ ןסינעג טשינ םורַא ױזַא ןוא דילגטימ ַא יװ ןרעו וצ ןעמ

 יד ןעװעג זיא סָאד ,ןסָאנעג טָאה דילגטימ ַא סָאװ ,ןתויכז עלַא

 ןוֿפ סרעבַײרש ייר ַא ןבילבעג ןענַײז קָאטסילַאיב ןיא סָאװ ,הביס

 קשח קרַאטש טָאה גנוריֿפנָא עשיטסינומָאק-שידִיי יד עכלעוו ,ןליױּפ
 ךיז ןלעטשנַײא סָאד .תומַא דלד עריא ןוֿפ ןַײז וצ חלשמ טַאהעג

 ךס ַא ןדָארלעסקַא קילעז רעטעּפש טָאה סרעבַײרש ןימ םעד טָא רַאֿפ

 .עיצַאדיװקיל ןַײז ןיא לָאר עסיורג ַא טליּפשעג טָאה ןוא טסָאקעג

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,עװקסָאמ ןוֿפ סרעבַײרש עשידִיי יד ןשיוצ

 טָאה ,קָאטסילַאיב ןיא סרעבַײרש ןימ םעד טָא רַאֿפ טלעטשעגנַײא
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 "עג ַא ןעװעג זיא רע םגה סָאװ ,ָאקטיװק בייל ןענוֿפעג ךיוא ךיז

 יד זַא ןטלַאהעג טשינ ךָאד רעבָא רע טָאה ,טסינומָאק רעַײרט

 רַאֿפ ןלָאצ טציא ןֿפרַאד ,ןלױּפ ןוֿפ סרעבַײרש עשיטסינומָאק-טשינ

 עשיטסינומָאק יד אקווד זַא ןוא םיאטח עשיטילָאּפ עקילָאמַא ערעייז

 ענעטעמס עצנַאג יד ןסעֿפױא טציא ןֿפרַאד ןליוּפ ןוֿפ טרעבַײרש

 .גלָאֿפרעד ןשיטעוװָאס ןוא דוֿבּכ ןשיטעװָאס ןוֿפ

1 

 ןרָאװעג ןבעגעג זיא סע עכלעוו ,םיטילּפירעבַײרש עקיזָאד יד

 ןבָאה ,1941 רָאי ןזיב ,קָאטסילַאיב ןיא ןבַײלב וצ טייקכעלגעמ יד

 טָאה ייז ןוֿפ לייט רעסיורג ַא ןוא ןעװעטַאר וצ ךיז סנַאש ַא טַאהעג

 / טרעקעגקירוצ ךיז המחלמ רעד ךָאנ ןוא טעװעטַארעג עקַאט ךיז

 ךיז ןעניֿפעג עטעװעטַארעג יד ןשיװצ זַא ,זיא תמא .ןליוּפ ןייק

 טקישרַאֿפ טכַאמ רעשיטעווָאס רעד ךרוד ןענַײז סָאװ ,ךס ַא ךיוא

 תמא ןוא .תומוקמ ערעדנַא ןוא ריביס ןייק 1940 רָאי ןיא ןרָאװעג

 "ַאװע ךיז רָאי ןטס41 ןיא ןבָאה עכלעוו ,יד ןוֿפ ךס ַא זַא ,ךיוא זיא

 -לַארטנעצ ןיא ןעמוקעגמוא רעטעּפש ןענַײז ,קָאטסילַאיב ןוֿפ טריוק

 "עטַארעג יד ןוֿפ לייט .רעטסערג רעד זַא ,רעבָא זיא טקַאֿפ ַא .עיזַא

 ןיא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,יד ןוֿפ טײטשַאב סרעבַײרש עטעוו

 ,המחלמ רעשישטַײד-שיסור רעד ןוֿפ ךָארבסיױא ןזיב קָאטסילַאיב

 "נָא טשינ טָאה גנוריֿפנָא עשיטסינומָאק-שידַיי יד סָאװ ,עקיזָאד יד

 -עג ןבָאה ייז ןוא ןײארַאֿפ-רעבַײרש רעקָאטסילַאיב ןיא ןעמונעג

 ןענַײז ,ךעלטעטש ערענעלק יד ןיא קָאטסילַאיב ןוֿפ קעװַא טזומ

 -עגמוא ןענַײז ןוא שטַײד םענוֿפ טנעה יד ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא עלַא

 .ןעמוק

 ןיא זַא ,ןגָאז טייקרעכיז רעצנַאג רעד טימ ןעמ ןעק םורַא ױזַא

 טימ סרעבַײרש עשידִיי קיצעביז-קיצכעז ךרע ןַא זוֿפ םוקמוא םעד

 -רעבַײרש ןוֿפ גנוריֿפנָא יד ןעוװעג קידלוש זיא תוחּפשמ ערעייז

 טלָאװ ןײארַאֿפ םעד ןוֿפ גנוריֿפנָא יד ןעוו ,קָאטסילַאיב ןיא ןײארַאֿפ

 -טימ ןרעװ וצ טכער סָאד טגָאזעגּפָא טשינ סרעבַײרש עקיזָאד יד
 ,טָאטש ןיא ןעניווװ ןבַיײלב טנעקעג ייז ןטלָאװ ,ןײארַאֿפ ןוֿפ רעדילג
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 טשינ ןוֿפ טעװעטַארעג רשֿפא ךיז ייז ןטלָאװ ,טָאטש ןיא קידנעניווו

 ענעֿפרָאװרַאֿפ עניילק יד ןיא .טנעה יד ןיא שטַײד םוצ ןלַאֿפנַײרַא

 טימ טַאהעג טשינ ייז ןבָאה ,ןעניווו טזומעג ןבָאה ייז ּוװ ,ךעלטעטש

 -רַאֿפ ייז טָאה שרַאמצילב רעשישטַײד רעד ןוא ןֿפױלטנַא וצ סָאװ

 ןכַאמ טוורּפעג ןבָאה ייז סָאװ ,סרעטעמָאליק עטשרע יד ףיוא טּפַאכ

 | .סוֿפ וצ

 עכלעוו ,סרעבַײרש עשידִיי יד טעװעטַארעג ךיז ןבָאה ױזַא יו

 סעּפע יאדּכ זיא םעד ןגעוו ?קָאטסילַאיב ןיא ןבילבעג ַאי ןענַײז

 עשיטסינומָאק-שידִיי יד סָאװ ,םעד טימ תוכַײש ןיא ןלייצרעד וצ

 ןגעוו ,ןבירשעצ ליֿפ ױזַא ךיז טָאה טלעוו רעצנַאג רעד ןיא עסערּפ

 -ַאװע יד ןריזינַאגרָא םַײב טכַאמ רעשיטעווָאס רעד ןוֿפ דסח םעד

 -לעֿפַאב רעשידִיי רעד ןוֿפ ןוא סרעבַײרש עשידִיי יד ןוֿפ עיצַאוק

 ,ןטיבעג ענעזָאלרַאֿפ יד ןוֿפ גנורעק

 קָאטסילַאיב רעביא ךיז ןבָאה גָאט רַאֿפ 1941 ינוי ןטס22 םעד

 זַא ,טגָאזעגנָא ןבָאה סָאװ ,סעבמָאב עשישטַײד יד ןַאטעג טָאש ַא

 ןעצ .המחלמ יד ןכָארבעגסיױא זיא דנַאלשטַײד ןוא דנַאלסור ןשיווצ

 -רַאֿפ רעבַײרש ןיא ןעוועג ןיוש רימ ןענַײז ירֿפ רעד ןיא רעגייז ַא

 ןשיטָאטש ןיא קעװַא זיא ןײארַאֿפ-רעבַײרש ןוֿפ עיצַאגעלעד ַא ,ןייא

 ןעמ טָאה טרָאד .ןָאט ןֿפרַאד רימ סָאװ ,ןגערֿפ טעטימָאק-ײטרַאּפ

 ןיא ןעלמַאזרַאֿפ ךיז ןֿפרַאד ,סרעבַײרש עלַא ,רימ זַא ,טרעֿפטנעעג

 -ײטרַאֿפ וצ ןסקיב ןבעג זדנוא טעװ ןעמ זיב ןטרַאװ ןוא ןײארַאֿפ

 | | ,טָאטש יד ןקיד

 יד יװ ןעזעג רעבָא רימ ןבָאה קידנטרַאװ .טרַאװעג רימ ןבָאה

 הלהב ןיא סעילימַאֿפ ערעייז טימ ןֿפױלטנַא :*סעקינשטָאטסָאװ)

 -עג ךיז ןבָאה סרעבַײרש ערעזדנוא ןשיווצ ךיוא .טָאטש רעד ןוֿפ

 רעיז טימ טמעשעג טשינ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ייווצ ןענוֿפ

 וצ ןבעגעגרעביא ךיז טָאה סָאװ ,קינַאּפ רעייז תמחמ ןוא קערש

 .סָאװ ,טַײלירעטילימ ןוא עטמַאַאב עשיטעװָאס יד רַאפ גנונעכײצַאב ַא?
 ,ןטיבעג חרזמ עשיטעװָאס "עטלַא, יד ןופ קָאטסילַאיב ןייק ןעמוקעג ןענַײז
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 טדנעוועג לָאמ ַא ךָאנ ךיז ןײארַאֿפ ןוֿפ גנוריֿפנָא יד טָאה ,ערעדנַא

 םוצ ,ײטרַאּפ רעד ןוֿפ ץנַאטסניא רערעכעה ַא וצ עגַארֿפנָא ןַא טימ

 ,טעטימָאק-ײטרַאּפ ןכעלטנגעג םַײב עדנַאגַאּפָארּפ ןוֿפ רַאטערקעס

 -עיה רעשַיײטרַאּפ רעד ןיא דרוי ַא ,ןַאמלע רעקיזָאד רעד .ןַאמלע

 רע זַא ,דשח ַא טַאהעג טָאה ןעמ סָאװ ,שטנעמ ַא וצרעד ,עיכרַאר

 ,טרעפטנעעג ןײארַאֿפ-רעבַײרש ןוֿפ גנוריֿפ רעד טָאה ,דִיי ַא זיא

 -ירּפ גנערטש .סעיצקורטסניא םוש ןייק ןבעג טשינ ריא ןעק רע זַא

 רימ ןֿפרַאד גנוניימ ןַײז ךָאנ זַא ,ןבעגעגוצ רעבָא רע טָאה סַאװ

 סיוועג ןלעװ עכלעוו ,ןגוצ ןעייטש סע ּוװ ,לַאזקָאװ ןֿפױא ןײגקעװַא

 ךיז ןגוצ עקיזָאד יד טימ ןוא דנַאלרעטניה ןיא ןרעוו טריֿפעגּפָא

 יקסנימ ןייק ןרַיוקַאוװע
2 

 טזָאלעג קינַאּפ ןיא ךיז ןבָאה רימ .ןָאטעג עקַאט רימ ןבָאה ױזַא

 ןדַיי ענעקָארשעצ זדנוא ןבָאה געוו ןֿפױא ןוא לַאזקָאװ םוצ ןֿפױל

 רימ .ןָאט ןלָאז ייז סָאװ ,טגערֿפעג ןסַאג רעקָאטסילַאיב יד ףיוא

 :טרעֿפטנעעג ייז ןבָאה

 ,רימ סָאװ עקיבלעז סָאד טוט ---

 וליֿפַא ןוא הצע רעזדנוא וצ טרעהעגוצ רעבָא ךיז ןבָאה קיניײװ

 ןבָאה ,יקצַאשט ןוא שיגַאב עשיז ,קָאטסילַאיב ןוֿפ סרעבַיײרש יד

 טײקטנַאקַאבמוא רעד ןיא זדנוא טימ ןרָאֿפטימ טלַאװעג טשינ ךיוא

 .ןַײרַא
 זדנוא טָאה רענייק ןוא לַאזקָאװ ןֿפױא ןעמוקעגנָא ןענַײז רימ

 ףמַאק לקיטש ַא ךָאנ .טגָאזעג טשינ רָאג ןוא טגערֿפעג טשינ רָאג

 סעילימַאֿפ ערעייז טימ ןבָאה עכלעוו ,?סעקינשטָאטסָאװ; יד טימ

 יז ןיא זדנוא ןוא ןענָאגַאװ עצנַאג ןעמונרַאֿפ לבעמ רעייז טימ ןוא

 -גַײרַא ָאי ןגעוו טסעד ןוֿפ ךיז רימ ןבָאה ,ןזָאלנַײרַא טלָאװעג טשינ

 סע ןוא טרירעג גוצ רעד טָאה טכַאנ ַײב טעּפש ,ןַאב ןיא ןגָארקעג

 לגָאה ַא רעטנוא שטַײד ןוֿפ ןֿפױלטנַא רעזדנוא ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 ןעוועג ןענַײז רימ .ןליוק עשישטַײד ןוא סעבמָאב עשישטַײד ןוֿפ

 ךימ ןלעוװ טרָאד ןוא קסנימ זיב ןרָאֿפרעד ןלעװ רימ זַא ,רעכיז
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 סױרָאֿפ ןייג ןזָאל ײמרַא עטיור יד ןעד טעװ טַײװ יו לַײוװ ,ןבַײלב

 גָאט ןטירד ןֿפױא רעבָא ןענַײז רימ ןעוו ?רעטילימ עשישטַײד סָאד

 רימ ןוא טנערבעג ןיוש טָאטש יד טָאה ,קסנימ ןייק ןעמוקעגנָא
 טכַאמ יד טָאה קסנעלָאמס ןיא טשרע .געוו ןיא קעװַא רעטַײװ ןענַײז

 םיא ןוא ןָאלַאשע ןקידרקֿפה רעזדנוא טימ טריסערעטניארַאֿפ ךיז
 -סָאמ קידנדַײמסױא ,וָאבמַאט ןייק ןרָאֿפ וצ וויטקעריד ַא ןבעגעג
 -ָאנ ןייק טקישעג ןיוש גוצ רעזדנוא ןעמ טָאה ווָאבמַאט ןוֿפ .עווק
 .טנגעג רעוװָאטַארַאס ןיא ,קסנעזָאװ

 רעד זַא ,טסּוװעג טשינ וליֿפַא טכַאמ יד טָאה קסנעלָאמס זיב

 -ימעצ ַאזַא ,הלהב ַאזַא ןעוועג זיא'ס .םיטילּפ טריֿפ גוצ רעקיזָאד

 ,טוט רערעדנַא רעד סָאװ טסּוװעג טשינ טָאה רענייא זַא ,שינעש

 רעד ןוֿפ טשטילגעגסױרַא ךיז רימ ןבָאה הלהב רעקיזָאד רעד ןיא
 -עויָאס רעד ןוֿפ גנושַאררעביא רעשוריֿפב רעד וצ ,עֿפערטס-הנּכס
 ןוֿפ ןטקנוּפ ערעדנַא ןיא טָאה סָאװ ,טכַאמ רעשירעטילימ רעשיט

 -ַאב רעד טביולרעד טשינ ןֿפוא םושב ןטיבעג עשיטעווָאס עַײנ יד
 | .ןרָיֹוקַאװע ךיז לָאז יז זַא ,גנורעקלעֿפ

 ןוֿפ גנוריזינַאגרָא עשיטעווָאס יד ןעזעגסיוא טָאה ױזַא טָא

 טעװעטַארעג ךיז ןבָאה רימ רעכלעוו ךרוד ,עיצַאוקַאוע רעזדנוא
 ,ןבעל סָאד
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 -יירש לָאצ עשּפיה ַא ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז זיא ַאטַא-ַאמלַא ןייק

 ןבָאה עשידִיי יד ןשיוװצ .,עשידִיי ןוא עשינִיַארקוא ,עשיסור ,סרעב

 -םיטילּפ ךיוא ןוא ןלוּפ ןוֿפ סרעבַײרש-םיטילּפ יד ןענוֿפעג ךיז

 ןוא דנַאלטעל ,עטיל ,דנַאלסורסַײװ ,ענִיַארקוא ןוֿפ סרעבַײרש
 | .עווקסָאמ

 ןרָאװעג טרַיוקַאװע ןענַײז סָאװ ,סרעבַײרש עשיסור יד ןשיווצ

 -עג .ןשטנעמ ענעעזעגנָא ץנַאג ןענוֿפעג ךיז ןבָאה ,ַאטַא-ַאמלַא ןייק

 ,קַאשרַאמ שטיװעלווָאקַאי לַיומַאס ,וָאנָאמיס ןיטנַאטסנָאק ַא ָאד ןעוו

 . .וװ ,יקסנעצ-וועייגרעס רעקשטיטלַא רעד ,ָאקנעשטשָאז לַיַאכימ

 ,ערעדנָא ךס ָא ךָאנ ןוא יקסווָאטסוָאֿפ .ק ,ווָאקלָאכימ ייגרעס ,ןיליא
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 -וֿפעג ָאד ךיז ןבָאה דנַאלסור ןוֿפ סרעבַײרש עשידִיי יד ןשיווצ

 ,ןָאזנעשרעג .י ,יקסנָארַא .מ ,יקסוװעשטניּפ .מ ,ןָאקטיװק ץוחַא ,ןענ

 "ורב ַא) דָארלעסקַא ריאמ רעלָאמ רעד ןַאמ ריא טימ ןיבור הקֿבר

 .ןָאק ץרעה ילּתֿפנ ןוא ןיטשָאלב .ה ,(דָארלעסקַא קילעז ןוֿפ רעד

 -עֿפָארּפ רעד ןוא םיובנעזָאר עשַאי רעבַײרש רעד ךיוא ָאד ןעוועג

 ןוא ענווָאק ןוֿפ ןַאמצַאל ,שטיװָארעשָא ,עגיר ןוֿפ ןינַא-ץַאש רָאס

 .ענליוו ןוֿפ ,רעלגָאװ ןנחלא
 -עווָאס לָאצ עסיורג ַא ַאטַאיַאמלַא ןיא ךיוא טלָאמעד ןעוועג

 עסיורג ַא ךיוא יו ,ןעמענ עסיורג טימ ןשטנעמ ,עטנרעלעג עשיט

 יועיק ןוֿפ סרעלָאמ ןוא סרעקיזמ ,ןרָאסישזער ,ןרָאיטקַא לָאצ

 ןענַײז סָאװ ,טעטש ערעדנַא ןוא עװקסָאמ ,דַארגנינעל ,ווָאקרַאכ

 .שטַײד ןכרוד ןרָאװעג טעָארדַאב רעדָא ןעמונרַאֿפ

 -עג ןֿפרָאװעגנַײרַא עטרַױקַאװע עלַא רימ ןענַײז ביײהנָא ןיא

 ןוֿפ סרעבַײרש עשידִיי יד ,רימ ַײס ןוא לסעק-םיטילּפ ןייא ןיא ןרָאװ

 ןיא ןסעגעג ןבָאה ,עטנרעלעג עשיטעווָאס עטמירַאב יד ַײס ,ןלױּפ

 -לעז רעד ףיוא טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענַײז ןוא ךיק-םיטילּפ ןייא

 יד דצמ גנוָיצַאב רעקידהאנׂש וליֿפַא ןוא רעכעלדנַײרֿפמוא רעקיב

 יד זַא ,טַײװ יױזַא ןעגנַאגרעד זיא סע .סרעבעגטסַאג עשיכַאזַאק

 ַא ןבַײרש וצ קיטיינ רַאֿפ ןענוֿפעג טָאה עװקסָאמ ןיא ?ַאדוװַארּפ,

 .םיטילּפ יד וצ ןכַאזַאק יד ןוֿפ טייקטכעלש רעד ןגעוו לקיטרַא-טייל

 -טנעצ רעד .גָאט ןלעה ןטימ ןיא רענוד ַא יו טקריוועג טָאה סָאד

 ןַאטסכַאזַאק ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןוֿפ טעטימָאק-לַאר

 טָאה םיטילּפ יד וצ גנויצַאב יד ןוא אטח-לע ןגָאלשעג ךיז טָאה

 ךעלטנירג ןוא ףרַאש ךיז טָאה הכרעמ רעייז .ןטיבעג לַאקידַאר ךיז

 .טרעדנעעג

 עשיכַאזַאק יד ןוֿפ גנויצַאב יד רעבָא ךיז טָאה טרעדנעעג טשינ

 -םיטילּפ יד וצ -- טּפױה רעד ןוא םיטילּפ עשידִיי יד וצ סרעבַײרש

 טשינ רעמ ןבָאה ןכַאזַאק יד סָאװ ,האנׂש יד .ןלױּפ ןוֿפ סרעביײרש

 -רעבַײרש עשיניַארקוא ןוא עשיסור יד וצ ןזַײװסױרַא טנעקעג

 ןזיוװעגסױרַא טײקנסיברַאֿפ רעמ ךָאנ טימ ייז ןבָאה ,סעצנעשזעב
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 .םוש ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה עכלעוו ,סרעבַײרש עשידיי יד וצ
 דָאר עטֿפניֿפ יד יו טרעטנָאלּפעג ךיז ןבָאה עכלעוו ןוא סרעמעננָא
 טַאהעג ַאטַא-ַאמלַא ןיא ןבָאה סרעבַײרש עשיסור יד .ןגָאװ םוצ
 ערעייז טקורדעג ןבָאה ייז רעכלעוו ןיא ,גנוטַײצגָאט עשיסור ַא
 ןענַאטשרַאֿפ טָאה עכלעוװ ,עסַאמ ַא טַאהעג ךיוא ןבָאה יז ,ןכַאז
 -רָאֿפ טנעקעג טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ןבָאה ייז עכלעוו רַאֿפ ןוא שיסור
 ןעלקניוו עלַא ןיא ךָאנ וצרעד זיא שיסור .ןטֿפירש ערעייז ןענעייל
 ךעלרעֿפעג רעייז זיא סע ןוא ךַארּפש עקידנשרעה יד דנַאלסור ןוֿפ
 -עש עריא ןגעק ןוא ךַארּפש רעקיזָאד רעד ןגעק ןרינימירקסיד וצ
 יד ןוֿפ עגַאל יד ,עגַאל רעזדנוא ןעוועג רעבָא זיא שרעדנַא ,סרעֿפ
 ץנַאג ןיא ךיוא רָאנ ,ןַאטסכַאזַאק ןיא זיולב טשינ .סרעבַײרש עשידִיי
 .טַײצ עשידִיי ןייא ןייק ןענוֿפעג טשינ טלָאמעד ךיז טָאה דנַאלסור
 ָאקטיווק יװ ַאזַא .ןקורד ןענעק ךיז ןלָאז רימ רעכלעוו ןיא ,טֿפירש
 -רעביא ןַא ןעניֿפעג ,טעטירַאלוּפָאּפ ןַײז בילוצ ,טנעקעג ךָאנ טָאה
 ערעזדנוא ןצעזרעביא ףיוא םינלעב ןייק ןבָאה רעבָא רימ .רעצעז
 ןוֿפ עגַאל ַא ןיא ןעוועג רעבירעד ןענַײז רימ .ןגָארקעג טשינ ןכַאז
 ללּכ ןטשרמולּכ םעד ךָאנ ,ןוא טעטיױװיטקודָארּפמוא רענעגנּוװצעג
 זיא ,טשינ טסע רעד ,טשינ טעברַא סע רעװ זַא ,דנַאלסור ןיא
 ןבָאה רימ .ערעטיב ַא רעייז ןעוועג עגַאל עכעלטכער רעזדנוא
 :טנֿפע רעד ןיא ךיז ןזַײװַאב וצ ןטייקכעלגעמ ןייק טַאהעג טשינ
 -עד ןוא טעברַא רעשירעבַײרש רעשיטקַאֿפ רעזדנוא טימ טייקכעל
 -יטסיזמוא ןענַײז רימ זַא ,ןהנעט טנעקעג ןכַאזַאק יד ןבָאה רעביר
 ,סרעסערֿפ עק

 לקיטש רעזדנוא ןענידרַאֿפ וצ טימַאב ךיז ןבָאה רימ ,תמא
 ערעזדנוא ךיוא ןוא ןטעברַא עשיזיֿפ טֿפָא ,עקיטַײז ךרוד טיורב
 ןלעטרַא ןוא ןקירבַאֿפ ענעדײשרַאֿפ ןיא טעברַאעג ןבָאה ןעױרֿפ
 רימ ןעוו ,ןעמוקסיוא טנעקעג טשינ ןֿפוא םושב רעבָא ןטלָאװ רימ
 -טימ יד ןסָאנעג ןבָאה סע סָאװ ,ןתויכז יד ןוֿפ ןסינעג טשינ ןלָאז
 -טיורב ַא -- ןתויכז עקיזָאד יד .ןײארַאֿפ-רעבַײרש ןוֿפ רעדילג
 --י ןטקודָארּפ ףיוא ןיזַאגַאמ ןיא גנולייטוצ ערעגָאמ ַא ןוא עטרַאק
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 ןוא ןענוגרַאֿפ טשינ סרעבַײרש עשיכַאזַאק יד רעבָא זדנוא ןבָאה

 ןלָאז ייז זַא ,ףמַאק ַא ייז טימ ןריֿפ וצ ןעמוקעגסיוא רדסּכ זיא'ס

 רימ עכלעוו וצ ןעגנולײטוצזזַײּפש עקיזָאד יד ןגָאזּפָא טשינ זדנוא

 ןעוועג ,ןײארַאֿפ-רעבַײרש ןשיטעווָאס ןוֿפ רעדילגטימ יװ ,ןענַײז

 ,טקיטכערַאב
6 

 סע ןוא רערעווש ַא רעייז ןעוועג זיא ףמַאק רעקיזָאד רעד
 עשיסור עקיניא ןוֿפ ףליה רעד טימ ָאקטיוק טריֿפעג םיא טָאה

 ,יקסװָאטסוַאֿפ ןוא ָאקנעשטשָאז יו ,סרעבַײרש

 "ירש ןשיכַאזַאק ןוֿפ גנוריֿפנָא יד זדנוא טָאה ןכָאװ רַאּפ עלַא

 -ַאב טָאה סָאד סָאװ ,ןעגנולייטוצ יד טלעטשעגּפָא ןײארַאֿפ-רעב

 -ייא ,טָאטש ןיא ןעניוו וצ טכער יד ךיוא ןרילרַאֿפ רימ זַא ,טַײט

 ןענַײז ,ןָאק ץרעה ילּתֿפנ ,ןײטשָאלב יו ,סרעבַײרש עשידִיי עקינ

 רַאֿפ .ַאטַא-ַאמלַא םורַא ךעלטעטש ערענעלק יד ןיא קעװַא עקַאט
 טָאטש יד ןזָאלרַאֿפ ַאזַא רעבָא טָאה ,ןליוּפ ןוֿפ םיטילּפ יד ,זדנוא

 ןשיטַאיזַא-לטימ ןוֿפ ןשינעדליו יד ןיא םוקמוא רעטושּפ טַײטַאב

 ,דנַײרֿפ עשיסור ערעזדנוא ןוֿפ ףליה רעד טימ ,ָאקטיװק טָאה .ףרָאד

 -וצ טשינ זדנוא לָאז'מ זַא ,ןלעוּפ ןוא הריזג יד ןעַײרשּפָא ןעמונעג

 טעמּכ ןגיוצעג ךיז טָאה סָאד .גנולייטוצ רעד ףיוא טכער יד ןעמענ

 זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ'ס ןוא ַאטַא-ַאמלַא ןוֿפ רָאֿפקעװַא רעזדנוא זיב

 ןבָאה רימ זַא ,רעוש ױזַא ןעועג םעד ךרוד זיא ןבעל רעזדנוא

 טימ טרָאד ןוֿפ ןגירקסורַא ךיז ןלעװ רימ ,טביילגעג טשינ ןיוש
 .רענייב עצנַאג

 לגנַארעג ןקידרדסּכ םעד ןיא ,ןבעל ןרַאֿפ ףמַאק ןרעווש םעד ןיא

 טכיל ַא יװ ןעגנַאגעגסיוא עקַאט זיא ,סרעבַײרש עשיכַאזַאק יד טימ

 טָאה גנַאל טַײצ ַא .עגיר ןוֿפ םיובנעזָאר עשַאי שטנעמ רעביל רעד

 ַא יו ,טיױרב לקיטש ַא ףיוא טנידרַאֿפ זדנוא טימ ןעמַאװצ רע

 רעצ ַא ןעוועג זיא'ס ,עידוטס-םליֿפ רעקיטרָא רעד ןיא טסיטַאטס

 ןוא ץרַאה קנַארק ַא טימ ,שטנעמ רעקידוֿבכב רעד ,רע יװ ,ןעז וצ

 ןוֿפ גנוזַײװנָא רעד ףיוא ןֿפָאלעג ךעבענ זיא ,סיֿפ ענעלָאװשעגֿפױא
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 הרירב ןייק רעבָא טָאה רע .ןייטש ןוא קָאטש רעביא ןרָאסישזער יד
 עקיטשינ רָאּפ יד ןענידרַאֿפ טלָאװעג טָאה רע לַײװ ,טַאהעג טשינ
 ןבָאה ,ןענַײז רימ רעװ טסּוװעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאסישזער יד ,לבור
 רעבָא רעשיטימעסיטנַא טימ ,לַאטורב טלדנַאהַאב ֿבור יּפ-לע זדנוא
 יז ןַא ,ןגירשעג ןבָאה ייז .טֿפַאשדנַײֿפ רעשיגנויבָארג םּתס ךיוא
 -ליֿפ עשיסור ערעייז ןיא רעמינּפ עשידִיי ןייק ןבָאה טשינ ןֿפרַאד
 יד ןגעװ םליֿפ ַא טכַאמעג ןיוש טָאה ןעמ ןעוו ,ןליֿפַא ןוא ןעמ
 גנורעקלעֿפַאב רעשיטעווָאס רעד רעביא ןשטַײד יד ןוֿפ ןתוירזכַא
 ןסישרעד ןשטַײד יד יװ ,ענעצס ַא טרימליֿפ ָאי ןיוש טָאה ןעמ ןוא
 -רעטעּפש רעד ,ועיריֿפ ןַאװיא רָאסישזער רעד טָאה ,ןדִלי עכעלטע
 ,דנַאלסור ץנַאג ןיא עיצקודָארּפ-םליֿפ רעד רַאֿפ רעטסינימ רעקיד
 ַאזַא ןזיװעגסױרַא זדנוא ןוא טעוװעקעידזיא ױזַא זדנוא רעביא ךיז
 ןגָאזּפָא טזומעג ךיז הרירב תילב ןבָאה רימ זַא ,האנׂש-ןדִיי עדליוו
 -ָאר טָאה טנעיבמַא ןקיזָאד םעד ןיא .טסנידרַאֿפ ןקיזָאד םעד ןוֿפ
 -נלע ןַא ןעגנַאגעגסיױא זיא רע זיב ,ןטילעג ןוא טרעגנוהעג םיובנעז
 -ַאק םעד ףיוא ןעוועג רבקמ םיא טָאה'מ ןוא לָאטיּפש ַא ןיא רעט
 םיטילּפ ערעדנַא ךס ַא ןוֿפ םירֿבק יד ןשיוװצ םלוע-תיב ןשיכַאז
 םעד ןענוֿפעג ןוא ןַאטסכַאזַאק ןיא גנוטער טכוזעג ןבָאה עכלעוו
 .ַאטַא-ַאמלַא טָאטשגרַאב רעקיטכערּפ ריא ןיא טיוט

 -יירש רעּפַאנק ַא ןעוועג ,תמא ןַא סָאװ ,זיא םיובנעזָאר עשַאי
 ,שטנעמ רעקיצרַאהביל ַא ןוא ֿבוט-גזמ ַא ןעוועג רעבָא זיא רע .רעב
 זיא ןוא םזינומָאק ןטימ טריזיטַאּפמיס רע טָאה המחלמ רעד רַאֿפ
 רעד ױזַא יװ .,ןעז ןַאשזדיב-ָאריב ןייק עגיר ןוֿפ ןרָאֿפעג ןליֿפַא
 -ַאב טשינ זיא רימ .?עגַארֿפ-ןדִיי יד טזיילעג, טָאה דנַאברַאֿפ-ןטַאר
 ,ןַאשזדיב-ָאריב זיב ןרָאֿפרעד טלָאמעד עקַאט זיא רע יצ ,טסּוװ
 -- צמַאנֿפױא ענייש ַא טַאהעג עװקסָאמ ןיא טָאה רע זַא ,רעבָא
 ןעוו ,טלָאמעד ןעוועג רעבָא זיא סָאד .סיוועג ףיוא ךיא סייוו סָאד
 ןגעוו ,ןרָאי יד ןיא .טסירוט ַא יו דנַאלסור ןייק ןעמוקעג זיא רע
 ,ץעינעשזעיב ַא ןעוועג דנַאלסור ןיא רע זיא ,לייצרעד ךיא עכלעוו
 ןייא ןיא רֶע טעז טציא זָא ,טגָאזעג דימּת רימ טָאה רע ןוא ,טילּפ א
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 "עג זיא רע .שדוח ַא ןיא ןעזעג טלָאמעד טָאה רע לֿפיױװ רעמ גָאט

 ףליה ךָאנ קידנֿפור ,טכַאנ ַײב לָאטיּפש רעניטַאמלַא ןַא ןיא ןברָאטש

 לַײװ ,ןעמוקעג טשינ רעבָא זיא ףליה יד .עקַאטַא-ץרַאה ַא תעב

 ןֿפױא ןכַאז ערעכליב טַאהעג טַאה רעטקָאד רעקידנרירושזיד רעד

 "ַאב רעקנַארק ַא םיא טעװ רעמָאט ,לָאטיּפש ןיא ןציז יוװ ּפָאק

 ןיא ןייג וצ ןלַאֿפעגסױא טלָאמעד זיא לרוג ןַײמ ףיוא .ןֿפרַאד

 ןבָארגַאב וצ ןעמענסױרַא םיא ןוא "ןענעקרעד, םיא לביטש-םיתמ

 בָאה ךיא זַא ,טֿפירשרעטנוא ןַײמ ןבעגעג בָאה ךיא יו םעד ךָאנ

 טעװ רענייק זַא ,ןעוועג ֿבורע םעד טימ בָאה ןוא "ןעמונעגּפָא; םיא

 ןַא ףיוא טגײלעגֿפױרַא םיא רימ ןבָאה ןרעדָאֿפ טשינ רעמ םיא

 "רעבַײרש םוצ ןרָאֿפרַאֿפ םיא טימ ןענַײז ןוא ָאטױאטסַאל םענעֿפָא

 ןטסדנימ םעד טַאהעג טשינ רענייק רעבָא טָאה טרָאד .ןײארַאֿפ

 ןשידִיי ַא ,טילּפ םענעברָאטשעג ַא טימ ןעמענרַאֿפ וצ ךיז קשח

 -לַאװעג ךָאנ וצרעד טָאה ָאטױא ןוֿפ רעֿפָאש רעד ןוא ,רעבַײרש

 טנַײה ךָאנ זומ רע םערָאװ ,רעכיג ןכַאמ סע ןלָאז רימ זַא ,טעוועד

 עקַאט רימ ןענַײז ,ץלָאה-לוַאסקַאס טרָאּפסנַארט ַא ןריֿפּפָא ץעגרע

 עקיצנייא ענַײז ןעוועג ,ןלױּפ ןוֿפ סרעבַײרש עשידִיי ,ריֿפ ןַאמ ַא

 ןגיוא ערעזדנוא ןוֿפ ןלַאֿפעג ןענַײז סָאװ ,ןרערט יד ןוא סרעטײלגַאב

 רָאנ ,םיא זיולב טשינ טניײװַאב ןבָאה ,ןַײרַא רֿבק םענעֿפָא ןַײז ןיא

 וצ ,תילכּת םענייש םעד ןוא הכרעמ רעזדנוא ,אֿפוג זדנוא ךיוא

 ױןרָאװעג טריֿפרעד ןענַײז רימ ןכלעוו

 .ןָאקטיװק ןֿפָארטעג רימ ןבָאה םלוע-תיב ןוֿפ סגעווקירוצ ףיוא

 זיא רע .הׂשעמ רעצנַאג רעד ןוֿפ טסּוװרעד טעּפש ךיז טָאה רע

 ןוֿפ יא ,טױט סמױבנעזָאר ןוֿפ יא ,טקיטייוועצ ךעלקערש ןעוועג

 "גַײא טשינ היוול ןייק וליֿפַא םיא טָאה ןײארַאֿפ רעד סָאװ ,םעד

 עכעלנייועג טימ ץוחַא הנמלַא יד טסיירטעג טָאה רע .טנדרָאעג

 "עגסיוא ריא רַאֿפ טָאה רע זַא ,העידי רעד טימ ךיוא ,רעטרעוו

 ןוֿפ גנולײטוציזַײּפש יד ןעמוקַאב טַײצ שדוח ַא לָאז יז זַא ,טלעוּפ

 "טסיירטק עקיזָאד יד ךעלמייהמוא יװ .ןַאמ םענעברָאטשרַאֿפ ריא

 סָאװ ,סָאד ןעװעג רעגרע ךָאנ רעבָא זיא .,ןעוועג טשינ זיא



 285 טלעװ רעדנא ןַא ןיא

 -עגוצ יד טָאה הנמלַא סמיובנעזָאר .ןרָאװעג םיוקמ טשינ זיא יז

 םורַא םישדח סקעז ןיא ןוא ןעמוקַאב טשינ גנולייטוציזײּפש עטגָאז

 -עגּפָארַאק ןבָאה גנולייטוצ עקיזָאד יד זַא ,טסוװרעד ךיז ןעמ טָאה

 ,ןײארַאֿפ-רעבַײרש ןשיכַאזַאק ןוֿפ עטמַאַאב יד ?ןעגנולש

 ןאמענעל ןָאעל

 טלעוו רערעדנא ןא ןיא

 תונורכז ךוב ןופ ןדָאזיפע

 ןוֿפצ ןטַײװ ןוֿפ ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןבָאה ןשטנעמ ןָאילימ ַא

 טָאה ,ןַײז רעטכַײל טעװ סע ּוװ ,תומוקמ עמערַאװ יד וצ ,וצ-םורד

 -רַאֿפ יד יו טקנוּפ רָאנ .שובלמ ַא טימ ןוא ןסע טימ ,טניימעג ןעמ

 ןטיגעג ַא ךרוד טריֿפעגכרודַא ,טריזינַאגרָא טוג ןעוועג זיא גנוקיש

 טָאה עדעװַאקנע יד סָאװ ,גנורַאֿפרעד רעגנַאל ַא טימ .,טַארַאּפַא

 .יד ןיא ױזַא ,ןשטנעמ ןענָאילימ ליֿפ ןריטרָאּפעד םַײב ןברָאװרעד

 -גנוקישרַאֿפ יד ןזָאלרַאֿפ סָאד ןוא ןועגַאל יד ןוֿפ גנוַײרֿפַאב םצע

 טשינ ןעמ טָאה ךָאנ לָאמ ןייק .,סָאַאכ ןלוֿפ ןיא ןעמוקעגרָאֿפ רעטרע

 ןוא עטקישרַאֿפ ןוא ןטנַאטסערַא ןסַאמ עסיורג עכלעזַא טַײרֿפַאב

 -אקנע רעד .ןעמענרַאֿפ ךיז םעד טימ לָאז סע רע ןעוועג טשינ

 ןוא טסַאּפעגוצ ןעוועג טשינ עבַאגֿפױא ַאזַא וצ זיא טַארַאּפַא-עדעוװ
 .ןֿפלָאהַאבמוא ןצנַאג ןיא ךיז ןזיװעגסיױרַא

 רעד רַאֿפ ןגרָאז טוומעג טכַאמ יד טָאה ןרעגַאל יד ןיא ביוא

 -סערַא םענוֿפ ּפוז לסיש רעד רַאֿפ ןוא טיורב עיצרָאּפ רעכעלגעט

 עקַײֿפוֿפ עטעטַאלעג יד ןבעג טזומעג םיא טָאה ןעמ בוא ,טנַאט

 -ָאּפָא ענעמוג ןוֿפ עטכַאמעג ןַײז ןליֿפַא סע לָאז ,ךיש רָאּפ ַא ןוא

 ןשטנעמ יד ןעוו ,טנעמָאמ ןיא טרעהעגֿפױא ץלַא סָאד טָאה ,: סענ

 ,רעדער-ליבָאמָאטױא ןופ עמוג !
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 סע טָאה םענייק ,טײהַײרֿפ רענעֿפורעג יֹוזַא רעד ףיוא סױרַא ןענַײז

 ױזַא יװ ?טיורב ןעמענ ייז ןלעו ןענַאװ ןוֿפ :טרַאעג טשינ רעמ

 ןגנַאל םעד ןטלַאהסיוא ןוא טכענ עקיטסָארֿפ-זַײא יד ןעמוקרעביא

 .יטעברַא ןַא ןוא םייה ַא סעּפע זיב געוו

 עטשרע יד ןיא .תונברק ערעווש טסָאקעג גנוַײרֿפַאב יד טָאה

 -סיוא ימָאק ןוֿפ ןכַאילש יד ףיוא ןענַײז עיטסענמַא רעד ךָאנ ןכָאװ

 "יא ךעלגרעב עניילק רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה יד ןיא ןסקַאװעג

 -עגנַאגעגסיוא רַאֿפ םירֿבק ענעבָארגעגסױא ךיג רעד ףיוא יד רעב

 רענייק .ןרעֿפיצ ןייק ָאטשינ יגנוּפעשסיוא ,טלעק ,רעגנוה ןוֿפ ענ

 זַא ,ךעלגעמ ץנַאג זיא'ס רָאנ .טלייצעג טשינ ךעלגרעב יד טָאה

 "עג תונברק לָאצ יד זיא גנוַײרֿפַאב רעד ךָאנ דלַאב טַײצ רעד ןיא

 "גנוקישרַאֿפ ןוא -הסיֿפּת ןצנַאג םעד ךשמב יװ סיורג ױזַא ןעוו

 ,דָאירעּפ

 םולשב ןוא ךיג ןבָאה סָאװ ,ענעי סנטסרעמ טָאה טקילגעגּפָא

 ןלַארענעג יד ּוװ ,ליייגנַאי רעדָא קולוזוב ןייק ןגָאלשרעד ךיז

 "סװועשזַאקָאט-שטיװעשַארַאק ןוא יקצעמילק ,שטיװָאכעיּפס-ַאטורָאב

 ןיוש ןבָאה רעהַא .סעיזיוויד עשילױפ עַײנ יד טרימרָאֿפ ןבָאה יק

 ןוא ףליה ןטרָאּפסנַארט עטשרע יד דנַאלגנע ןוֿפ ןעמוקוצנָא ןזיװַאב

 טָאה ּפוז רעסייה טימ ןעלסעק יד וצ ,גנוטַאטשסױא עשירעטילימ

 "עג ךיז ןבָאה עכלעוו ,טַײלסנַאמ יד זיולב טשינ ןזָאלעגוצ ןעמ

 ,סרעטסעווש ,רעדירב ,תוחּפשמ יד ךיוא רָאנ ,רעטילימ םוצ טלעטש

 -עגנָא ךיוא ןבָאה סעדַאלקס עשירָאזיװָארּפ יד .רעדניק טימ בַײװ

 עמערַאװ ,ןרידנומ עשירעטילימ יךיש ,שעװ ןבעגוצסױרַא ןביוה

 ןדעי טימ ,לטסעקזַײּפש םענעבעגעגסױרַא ןדעי טימ ןוא .סעקטרוק

 .סנבעל עכעלשטנעמ טעװעטַארעג ןעמ טָאה םישובלמ לקעּפ

4 

 "עגרעטנוא עלַא טעמּכ ןבָאה ןרעגַאל יד ןוֿפ ןײגסױרַא םַײב

 ןשילױּפ ןיא ןטערטנַײרַא ןקיליװַײרֿפ ןגעוו סעיצַארַאלקעד ןבירש

 ָאּפ יד ןוֿפ ןענַאטשעגּפָא טשינ רעֿפײא ןיא ןענַײז ןדַיי ,רעטילימ

 רעוש ,עטּפעשעגסױא ןטסרעמ םוצ ,עטסכַאװש יד וליֿפַא .ןקַאיל
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 "עג ךַײלג ןרעו וצ טגנַאלרַאֿפ ןוא ןבירשעגרעטנוא ןבָאה ,עקנַארק
 ,רעטרע-עיצַאזיליבָאמ יד וצ טקיש

 ,ריּפַאּפ סָאד ןבַײרשרעטנוא םַײב טנעה יד ןבָאה טרעטיצעג
 ,ךיירֿפ רעֿפיט ןוֿפ ךיוא רָאנ ,טײקטכַאװשעגּפָא ןוֿפ זיולב טשינ ןוא
 ךָאנ ןוא שטנעמ ַא קירוצ ןעמ טרעוו ףַאלקש ןזָאלטכער ַא ןוֿפ
 -טיה ןגעק ןֿפמעק טעװ סָאװ ,ײמרַא רעד ןוֿפ רענלעז ַא -- וצרעד
 ,ענעגייא יד ףליה וצ ןֿפָאלעג טלָאװמ יוװ ױזַא זיא'ס ,טסירעל
 .ןלױּפ ןיא ,טַײוװו טרָאד ןבילברַאֿפ ןענַײז עכלעוו

 ךיג עסַאמ-םיטילּפ רעטַײרֿפַאב רעד ַײב טָאה דײרֿפ יד רעבָא
 יד ,טרעיודעג טָאה עשילױּפ יד :ןעייווצ ןיא ןלייט ךיז ןעמונעג
 -ןעמַאזצ ךיז ןבָאה ןדִיי יד רָאנ ּוװ ,טקַאהעגּפָא ךיז טָאה עשידִיי
 יד וצ רעדָא ײמרַא רעד וצ ןגעוו יד ףיוא ןקַאילָאּפ טימ ןֿפָארטעג
 רענעֿפָא טימ טנגעגַאב ייז ענעי ןבָאה ,ןקילבוּפער עשיטַאיזַא-לטימ
 ןטסױֿפ יד טימ ךיז ןֿפרָאװעג ןדִיי ףיוא טָאה ןעמ .טֿפַאשדנַײֿפ
 רעמ יד .סָאטױאטסַאל ןוֿפ ןוא ןענַאגַאװ ןוֿפ ןּפטשסױרַא טווורּפעג
 -עצ יד טעװעמַאהעג ןבָאה ןקַאילָאּפ עלערוטלוק ןוא עקיטֿפנונרַאֿפ
 :עטציה

 ןעניֿפעג רימ גנַאל יו ,לַײװרעד .ור וצ ,ןדִיי יד ,ייז טזָאל --
 םעד .ןגַײװש ןעמ ףרַאד ,עירָאטירעט רעשיטעווָאס ףיוא ךָאנ ךיז
 ןעמוקקירוצ ןכָאנ ,רעטעּפש ןרילוגער רימ ןלעװ ייז טימ ןובשה
 ,ןלױּפ ןייק

 א ןעוועג זיא רעטרע-עיצַאזיליבָאמ יד ןיא םינּפ-תלבק רעד
 ךַײלג עלַא ןעמ טָאה געט עטשרע יד ןיא זיולב .רערעגרע ךָאנ
 ןרינָאיצקנוֿפ ןעמונעג ןבָאה דלַאב רעבָא .ןעלסעק יד וצ ןזָאלעגוצ
 יז ךרוד ןענַײז ןעמענסיוא עניילק טימ ןוא סעיסימָאק-םענֿפױא יד
 ,ריציֿפָא ןַא ,רעטקָאד רעשידִיי ַא רָאנ .ןֿפרָאװעגּפָא ןרָאװעג ןדִיי יד
 ןרעוו ןגעלֿפ ,טייקכעלנעזרעפ עטנַאקַאב רעדָא טַאקָאװדַא ןַא לָאמ ַא
 דימּת עיסימָאק יד טָאה ןֿפרַאװּפָא ןוֿפ וויטָאמ ַא רַאֿפ .ןעמונעגנָא
 טָאה סע רָאנ .דנַאטשוצ-טנוזעג ןכַאװש םעד ,ךעלריטַאנ ,ןבעגעגנָא
 -לעז רעד ןיא .ץוריּת ַא זיא סָאד זַא ,ןֿפרָאװעג ךיז ןגיוא יד ןיא



 ןַאמענעל ןָאעל | 288

 ַא ,?ןעידָאג רַאֿפ טנעקרענָא טָאה עיסימָאק יד ןעוו ,העש רעקיב

 טימ רעדָא טנַאה רעטריזילַארַאּפ ַא טימ ןליֿפַא טַאדידנַאק ןשילױּפ

 ,טַײל עגנוי עשידִיי ןדילַאווניא יו טקישעגקעװַא יז טָאה ,סוֿפ ןייא

 ,םירוביג יװ ןעזעגסיוא ענעי יבגל ןבָאה סָאװ

 ןעװעג זיא ּוװ ?רַאֿפרעד ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןעוועג זיא רעוו

 ןקַאילַאּפ יד !?עיצַאנימירקסיד רעשוריֿפב רעד ןוֿפ רוקמ רעד

 "ָאס יד דצמ .עדעװַאקנע רעד ףױא דלוש יד ךעלנייוועג ןֿפרַאװ

 רָאנ ןבָאה סָאד זַא ,ןרעהוצנָא ןבעגעג דימּת רעבָא ןעמ טָאה ןטעוו

 .ײמרַא רעייז ןיא ןעמענוצנָא ןעמעוו טרידיצעד ןיײילַא ןקַאילָאּפ יד

 ךיז ןריציֿפָא עשילױוּפ ןבָאה דנַײרֿפ עשידִיי טימ ןכערּפשעג ןיא

 םעד ןעגנּוװצעגֿפױרַא טכַאמ עשיטעווָאס יד טָאה סָאד :טקידיײטרַאֿפ

 ַא טימ ,סעיסימָאק יד וצ סעיצקורטסניא עמייהעג בָאטש ןשילױּפ

 טשינ ןוא ןקַאילָאּפ רָאנ ײמרַא רעד ןיא ןעמענוצנַײרַא גנונעדרָארַאֿפ

 ןזיב ןבָאה עכלעוו ,ןסורסַײװ ןוא סרעניַארקוא ,ןדִיי ןייק ןזָאלוצוצ

 .* ןסערק עשילױּפ יד ףיוא טניווװעג גירק

 טָאה ןעמ טַײװ יו ,ןזיװַאב סע טלָאװ ,תמא ןַײז לָאז סָאד ביוא

 "יוק ןייק ןגָארטעגרעביא קילַײװטַײצ -- למערק ןיא טלָאמעד ןיוש

 ןטעװָאס יד .טַײצ-המחלמ'ךָאנ רעד ןגעװ טכַארטעג --- וועשיב

 ערעייז קיטליגדנע רַאֿפ ןטלַאהעג סעירָאטירעט עטריסקענַא יד ןבָאה

 יד ןביולרעד ןגעוו ןַײז טנָאקעג טשינ עגַארֿפ ןייק טָאה אליממ ןוא

 ײלױּפ ַא ןיא ןטערטוצנַײרַא ןסורסַײװ ןוא סרענַיַארקוא עקיטרָאד

 ןדִיי ףיוא לח ןַײז טָאברַאֿפ ַאזַא לָאז סָאװ רַאֿפ רעכָא .ײמרַא רעש

 ערעדנַא ןוֿפ טמַאטשעג ןבָאה סָאװ ,ןדִיי עכלעזַא ףיוא וליֿפַא ןוא

 ?עװַאלמ רעדָא שזדָאל ,עשרַאװ ןיא טניווועג ,ןטנגעג עשיליוּפ

 -סרעדנַא יד ןֿפַאש ןגעוו ךַאמּפָא םענוֿפ טסקעט רעיונעג רעד

 םייהעג ןבילבעג זיא סעיצקורטסניא עקיטלָאמעד יד ןוֿפ ןוא ײמרַא

 יןזַײװַאב טשינ ןעמ ןָאק שירַאטנעמוקָאד .םויה-דע טנַאקַאבמוא ןוא

 יי

 ןצעגערג יד ַײב ,ןטיבעגידנַאר" -- .טנוזעג שיזיפ ,קיעפ-רעטילימ

 ,(דנַאלסור טימ)
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 עשילױּפ יד זיא ןטַאדידנַאק עשידִיי ץלַא טעמּכ ןענעלסּפ סָאד זַא
 ןייק רָאנ .עדעװַאקנע רעד ךרוד ןֿפרָאװעגנָא ןרָאװעג ןריציֿפָא
 -עי ןיא .קיטיינ ןעוועג טשינ יװ ַײס זיא ייז ףיוא קורד רעקרַאטש
 ןוא רעײטשרָאֿפ רעשיטעװָאס ַא ןענוֿפעג ךיז טָאה עיסימָאק רעד
 ןיא ךיז לָאז עיסימָאק עשילוּפ יד זַא ,קנּוװ ַא סנַײז ןעוועג גונעג
 ,ןבָאה ייז ףרַאד רעװ :טײקנדירֿפוצ ןוא רעֿפײא טימ ןּפַאכנָא םעד
 בוא ,ןרעױדַאב ןעד טעװ רעװ ןוא ?ײמרַא רעזדנוא ןיא ,ןדִיי יד
 ...?ןלױּפ ןייק ןרָאֿפקירוצ ןזָאל טשינ יז טעװ ןעמ

 יד ןבָאה ,ןדִיי ןָאט סטכעלש ןיא טלדנַאהעג ךיז טָאה'ס ןעוו
 טימ -- ךַארּפש עקידתוֿפּתושב ַא ןענוֿפעג וצרעד ךַײלג ןטעווָאס
 ,רעטכעוו-ץענערג רעשישטַײד רעד ןעוועג רעירֿפ סע זיא .ןדעי
 -ַאּפ רעשיטימעסיטנַא ןוא רערענָאיצקַאער רעד ןַײז טציא סע לָאז
 | ...קַאיל

 א

 יד גנַאװצ טימ ןקישקעװַא ןעמונעג טָאה ןעמ ןוא טקַאּפעגרעביא ןרָאװעג רעטרע-עיצַאזיליבָאמ עשילױוּפ יד ןענַײז ךיג ץנַאג
 ,ןקילבוּפער עשיטַאיזַא-לטימ יד וצ טכירעג טקעריד ייֵז רָאנ ,קולוזוב ןייק ןרָאֿפ רעמ טזָאלעג טשינ ןרעגַאל יד ןוֿפ עטַײרֿפַאב טימ ןגוצ ןייק ללכב ןיוש ןעמ טָאה דלַאב .ןדַיי ךס ַא ןוא ןסורסַײװ ןוא סרעניַארקוא לסיב ַא טסייה סָאד -- ןדילַאווניא ענעֿפרָאװעגּפָא

 ךיז תוחּפשמ ענעסירעצ ןבָאה ָאד ןוא .ַאטַא-ַאמלַא ןוא טנעקשַאט ןייק טּפעלשרעד םיוק ךיז יז ןבָאה תוחוּכ ןוא סעיזוליא עטצעל ערעייז ןוֿפ ןענירסיוא ןכָאנ ,סנבורג יד ןיא ןוא עירטסודניא-רעווש רעד ןיא טעברַא רעקיליװַײרֿפ וצ ןריטורקער טזָאלעג טַאהעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םיטילּפ ענעי ןוֿפ לסיב ַא ךיוא זיא ןעמוקעגוצ ,ןעײמרַא עשישטַײד יד ןסירעגנַײרַא ךיז ןבָאה סע ןיהּוװ ,ןטיבעג עשיטעווָאס יד ןוֿפ ענענורטנַא שירֿפ יד סָאד ןענַײז ןעוועג .ןעמָארטש ערעד -נַא ךרוד עטכַארבעגרעהַא ,רעטנזיוט ךָאנ טימ ןֿפָארטעגנעמַאזוצ ךיז ייז ןבָאה ָאד ןוא םיטילּפ רעטנזיוט רעטרעדנוה ןרָאֿפעגנָא ןַאט -סעקרוט ןוא ןַאטסכַאזַאק ,ןַאטסיקעבזוא ןייק סע ןענַײז ױזַא



 ןַאמענעל ןָאעל 200

 טָאה לָאמ לֿפיװ ,ןזירּפרוס .לֿפיױװ .ןרערט ןוא דײרֿפ ןיא ןענוֿפעגּפָא

 ?ףױרַא ןוא ּפָארַא ןָאטעג געוװַאב ַא ךיז לרוג ןוֿפ עקלדיוה יד

 ןוֿפ ןעמַאװצ סױרַא .רעטרעדנוה ןשיװצ החּפשמ ַא זיא טָא

 עַײג יד םולשב רעבירַא .ןַײרַא ןענַײז ןשטַײד יד רָאנ יװ ,שזדָאל

 "יורב ַא זיא סָאװ ,קָאטסילַאיב ָא םעד ןיא ךיז ןטלַאהרַאֿפ .ץענערג

 ַײב .לסעק ןשיטעווָאס ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנַײרַא סָאװ רָאנ סקידנז

 סעיסוקסיד עסייה ךָאנ .סיר רעד ןעשעג זיא עיצַאזיטרָאּפסַאּפ רעד

 טשינ רעסעּפ ןייק ןרעטלע יד ןבָאה טכענ עזָאלֿפָאלש עגנַאל ןוֿפ

 ףןָאטעג ָאי סע ןבָאה ,ןטסינומָאק עטגַײצעגרעביא ,ןיז יד ,ןעמונעג

 "ינשזינ ןייק טרעדנַאװעגקעװַא קיליװַײרֿפ ןבָאה רעטכעט ייווצ

 ,ליגַאט

 "עטַאט יד טריֿפעגקעװַא ָאטױאטסַאל ַא טכַאנ-ינוי ַא ןיא טָאה

 "קיס רעטניה גנוקישרַאֿפ ןצ --- רעדניק ערענעלק יד טימ עמַאמ

 ןיא ןבילברַאֿפ ןענַײז ןיז יד ײמָאק ןוֿפ עגַײט רעד ןיא ,רַאקוויט

 -טסָאּפ ַא -- רעטייווצ רעד ,רערעל ַא ןרָאװעג זיא רענייא ,קצול

 עטקישרַאֿפ יד וצ ןבירשעג ןוא קַיור טבעלעג ןבָאה .רעטמַאַאב

 "עג ךיז ןבָאה ייז יַאמלה ,ןֿפרּוװרָאֿפ ערעטיב טימ ווירב ןרעטלע

 עטלַא יד וצ ןקיש וצ ןיז יד ןבָאה ןסעגרַאֿפ טשינ ,ןריֿפרַאֿפ טזָאל

 "גיק יד טימ ייז זיא סע עכלעוו קנַאד ַא ,ךעלקעּפזַײּפש ךיוא טַײל

 ןבױהעגנָא דלַאב ןיוש ןבָאה יז .ןטלַאהוצרעביא ןעוועג רעטכַײל רעד

 קידנגלָאֿפ טשינ ,רעלעֿפ ַא ןעגנַאגַאב עקַאט רשֿפא :ןרעױדַאב וצ

 -בלַאה ןכעלרעהֿפױאמוא םַײב ןוא ןטלעק ָא יד ןיא ,ָאד לַײװ .ןיז יד

 סָאד רימ גױט סָאװ ָאט .ןעֶיצנָא טשינ גנַאל ןעמ טעװ ,רעגנוה

 ?המחלמ רעד ךָאנ ןגעוו ןטכַארט עצנַאג

 "עג געװַאב ַא םעצולּפ רעדיוװ ךיז עקלדיוה יד טָאה טָא רָאנ

 ,ןטנוא ןזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה ןביוא ןעוועג זיא רעִירֿפ סָאװ .ןָאט

 ַאשזד זיב ןרָאֿפרעד ,גנוקישרַאֿפ ןוֿפ סױרַא ןענַײז טַײל עטלַא יד

 "עווש ןוא ןדייל ךס ַא טימ ןעמוקעגּפָא .ןַאטסכַאזַאק ןיא דַאבַאלַאל

 טייווצ ַא ,ןיהַא געוו ןֿפױא ןעגנַאגעגסיױא זיא דניק ןייא :תונברק ער

 -- עקירעביא יד רעבָא .קירוצ געוו ןֿפױא ןברָאטשעג זיא דניק
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 ןיא טבעלעג קיור ױזַא ןבָאה עכלעוו ,ןיז ייווצ יד ןוא .ָאד ןענַײז
 יד וצ ןלַאֿפעגנַײרַא דניק ןוא בַײװ ןטימ זיא רערעל רעד ?קצול

 .ןעװעטַאר וצ ךיז ןיײלַא ןזיוװַאב טָאה רעטמַאַאב-טסָאּפ רעד .ןשטַײד
 גנַאל םישדח ךיז ןגָאלּפ ןכָאנ .גוצ-עיצַאוקַאוע ןַא ןיא קידנֿפױלטנַא

 סרעטסעװש יד ןוֿפ ענייא ךיוא .ןרעטלע יד טכװעגּפָא רע טָאה
 ןטָאשרַאֿפ קיביײא ףיוא זיא עטייווצ יד ,טגערֿפרעד ייז וצ ךיז טָאה
 קירוצ ןֹוֿפ דײרֿפ יד .קסרָאגָאטינגַאמ רעטניה רֿבק ַא ןיא ןרָאװעג
 סע רָאנ ,סיורג רעייז ןעוועג זיא ןבעל ןבַײלב ןוא ךיז ןעניֿפעג
 "רעטנוא רעד ,ןטנעמוקָאד יד :הרצ ענדָאמ ַא טנטָאשרַאֿפ יז טָאה
 -ַאּפ ןוא ןרעגַאל יד ןוֿפ ןרעוו טזָאלעגסױרַא םַײב ,ייז ןשיווצ דייש

 ַא ךרדל הדצ עטסרעַײט יד יװ ןגָארקעגטימ ןעמ טָאה + סעקלָאיס
 -סױרַא טָאה סע עכלעוו ןוֿפ ,תורוש עכעלטע טימ ריּפַאּפ לקיטש

 *אטטסָאדוא יד ןעוועג זיא'ס .ןוחצנ רעד ןוא טײהַײרֿפ יד טדערעג
 ךמס ןֿפױא טַײרֿפַאב טרעו ןעמ זַא ,גנוקיטעטשַאב יד ,עינערעיוו
 .סרעגריב עשיליוּפ ענעזעוועג רַאֿפ עיטסענמַא רעד ןוֿפ

 ןוא ּפָאק ןיא גיוא ןַא יו לריּפַאּפ סָאד ןעמ טָאה ןטיהעגּפָא |
 :יוּפ רענעזעוועג, :רעטרעוו יד טצנַאלגעג ןבָאה לּפַאצרַאװש ןַײז יו
 ןוא רעשיטעװָאס-טינ -- ךָאד טסייה ,רעשיליוּפ ."רעגריב רעשיל
 טגיל רענעזעוועג --- קורדסיוא םעניא ןוא .עטסקיטכיוו'ס זיא סָאד
 ןעמ טָאה .רעדיװ סע ןרעוו וצ גנונעֿפָאה יד ןוא טייקכעלגעמ יד

 ,טנװַײל לקיטש טצעל ַא טימ עינערעיווָאטסָאדוא יד טלקיװעגמורַא !
 ךיז ןענוגרַאֿפ טשינ ,עקַײֿפוֿפ רעד ןוֿפ עלָאּפ ַא ןיא סע טײנעגנַײא
 םעד ףיוא ןלַאֿפ טשינ ערה-ןיע ןייק לָאז'ס ,ןקוק וצ ףיורעד ליֿפ וצ
 -ַאװש רעד .ןקרַאטש ןרעביא ןכַאװש ןוֿפ גיז ַא ,ןוחצנ ןוֿפ זַײװַאב
 -עג טשינ ,טכַאמ עשיטעווָאס יד טגיזַאב טָאה ץעינשזעיב רעֹכ
 ,ןצעזנַײא רַאֿפרעד ךיז טזָאלעג ,טֿפַאשרעגריב עַײנ יד ןעמענ טלָאװ

 טנעקרענָא רָאנ -- ןטָארטעגּפָא טָאה טכַאמ יד רָאנ רע טשינ רעבָא
 ַא ןַײז וצ טשינ טכער ענַײז גנוקיטעטשַאב רעלעיציֿפָא רעד טימ

 ,םיטילּפ עטקישרַאפ רַאפ םיבושי עטַײװ 4
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 -ָאס ףיוא ןבַײלב רעטַײװ ןענָאק וצ ךָאד ןוא .רעגריב רעשיטעווָאס

 -- וליֿפַא רשֿפא ןוא ,שטנעמ רעַײרֿפ ַא יו עירָאטירעט רעשיטעוו

 .רעניוװנַײא רעטריגעליװירּפ ַא

 יד טימ ןּפַאטנָא םוצ שממ ,טלוב ןרָאװעג זיא עיגעליווירּפ יד

 טכער ַא ןבָאה עינערעיװָאטסָאדוא ןַא ןוֿפ סרעציזַאב רָאנ :רעגניֿפ

 -- םישובלמ ןוא זַײּפש ןיא -- ףליה רעד ןוֿפ ןסינעג וצ טַאהעג

 יד סָאװ ,רענעמ גנוױרטרַאֿפ ןוא ןטַאגעלעד יד ךרוד עטלייטעג

 טצעזַאב טָאה וועשיביוק ןיא עדַאסַאבמַא עשיליוּפ ענעֿפַאשעג:ַײנ

 וו ,סעדַאלקס טימ ייז טגרָאזַאב ןוא סרעטנעצ ערעסערג יד ןיא

 -ֿפױא עשילגנע טימ קעז ןוא סנטסַאק טעװעדָאלעגסױא טָאה ןעמ

 ,ןטֿפירש

 ןבָאה ןטרָאּפסַאּפ עשיטעווָאס טימ ענעקנָאשַאב יד זַא רעבָא

 ןגירק טשינ ףליה ןייק טנעק ריא ,ןיינ; --- גָאזּפָא ןַא ןעמוקַאב

 -עווָאס ריא טַײז טציא רעבָא ,ןלױּפ ןוֿפ ךיוא עקַאט טמַאטש ריא

 יד ןצרַאה ןיא ןָאטעג טינש ַא ייז סע טָאה -- ..."סרעגריב עשיט

 ;ןיז יד ןוֿפ ןטרָאּפסַאּפ יד רעביא טנייוועג ןבָאה עמַאמ-עטַאט עטלַא

 -רעייא ןוא ךלימ טימ ךעלעדוּפ יד ןיא ױזַא טשינ ןיוש טייג'ס
 ַא ןוא ךיש רָאּפ ַא ןוא ,דָאש ַא ןיא סָאד ךיוא שטָאכ ,קעשָארּפ

 זַא ,ךָאד זיא רעקיטכיו רעבָא ..ןבָאה קיטיינ ןעמ ףרַאד ןטלַאּפ

 ,ודנוא טימ ןעמַאזוצ ןרָאֿפסױרַא ,הלילח ,ןענָאק טשינ טעװ ריא

 ָאד ךַײא ןזָאלרעביא ?ןָאט ןעמ טעװ סָאװ זיא .ןלוּפ ןייק קירוצ

 ןבָאה רימ ןלעװ טשינמוא-ןוא-טסיזמוא !ךַײא טימ ןבַײלב רעדָא

 ףַײז טשינ סע רָאט ױזַא ,ןיינ ,ןיינ ?גנוקישרַאֿפ ףיוא ןטילעג

 לָאז סָאד זַא ,ןָאטעג רָאנ ,טנייועג טשינ רעבָא ןבָאה ערעדנַא

 ,טליּפשעגּפָא ךיז טָאה ןָאט ַא סָאד ױזַא יװ ןעשעג טשינ עקַאט

 סָאד -- ןעלטימ עכלעוו טימ ןוא ןעמעוו ַײב ,טקריוועג טָאה רעוו

 ןעוועג זיא'ס יװ טנַאקַאב רעמ ךס ַא טשינ טנַײה ךָאנ זיא ץלַא

 יד ןעירב ןעמונעג ןבָאה רעסעּפ עשיטעווָאס יד ןעוו ,טלָאמעד
 טימ רעצרעה ערעייז ןלוֿפנָא ןוא ןלױּפ ןוֿפ םיטילּפ יד ַײב רעגניֿפ

 י ,ןרמוא ןוא גנורעטיברַאֿפ
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 ןבירשעגרעטנוא טַאהעג טָאה יקסרָאקיש ווַאלסידַאלװ תעב
 -רעטַײװ םעד ןוא ןָאדנָאל ןיא ןווָאטָאלָאמ טימ םּכסה ןטשרע םעד
 ןוֿפ גרָאז עטשרע יד זיא ,ןילַא ןענילַאטס טימ עװקסָאמ ןיא ןקיד
 עשיליוּפ יד ןגירקוצסורַא ןעוועג גנוריגער-תולג רעשיליוּפ רעד
 ,שיזיֿפ יז ןעװעטַאר וצ .גנוקישרַאֿפ ןוא ןרעגַאל יד ןוֿפ סרעגריב
 ,טכיירגרעד ןרָאװעג זיא סָאד .סע טסייה

 שטָאכ רעדָא ,עלַא ייז טכַארטרַאֿפ ךָאנרעד יקסרָאקיש טָאה
 ױזַא ;דנַאל-ןטעװָאס ןוֿפ ןריֿפוצסױרַא ללכב ,לייט ןקידנטַײדַאב ַא
 ַאזַא ךיוא ןוא .ערעכיז ליֿפ ַא ןרָאװעג גנוטער רעייז טלָאװ םורַא
 .טלעוּפעגסױא ןענילַאטס ַײב רע טָאה עיסעצנָאק עכעלביילגמוא

 סעיזיויד עשילוּפ יד ןֿפַאש ןוֿפ בײהנָא ןכָאנ רָאי בלַאה ַא
 ןֿפורעגנָא טלָאמעד סע טָאה ןעמ יו -- ?טרַױקַאווע , ךיז ייז ןבָאה
 .ןַארעהעט ןייק -- ןושל ןלעיציֿפָא ןיא

 לָאצ רעייז סָאװ ,טַײל רעטילימ עשילױּפ יד טימ ןעמַאזוצ
 ןבָאה ןַאמ טנזױט טרעדנוה ַא ,ךיז טכַאד ,ןגיטשעגרעביא טָאה
 ,ןעױרֿפ טניימ סָאד ,ערעייז תוחּפשמ יד טּפַאכעגטימ ןַאריא ןייק ךיז
 ןוא םינֿפוא ענעדײשרַאֿפ ךרוד -- ןבָאה עכלעוו ,םינקז ,רעדניק
 םיֿורק עטנעָאנ רַאֿפ ןענעקרענָא ךיז ןזָאל וצ ןזיװַאב --- ןעלטימ
 זיב קיצכעז ַא ןעמַאזוצ .ןריציֿפָא ןוא סרענלעז עקידנרָאֿפּפָא יד ןוֿפ
 ןקַאילָאּפ זולב טעמּכ ,תושֿפנ טנזיוט קיצעביז

 -ַאב םוצ טשינ ןעװעג זיא "עטרַױקַאוע, יד ןוֿפ דײרֿפ יד
 זיא למיה ןרעטנוא ןשטנעמ עכעלקילג עמַאס ָא יד ןשיווצ .ןבַײרש
 רעשיליוּפ רעד ןיא יוװ רעלַאמינימ ךָאנ ןעוועג ןדִיי טנעצָארּפ רעד
 יד ןשיװצ זַא ,ןעמוקעגסיוא אליממ זיא רַאֿפרעד .אֿפוג ײמרַא
 עירָאטירעט רעשיטעווָאס ףיוא ןבילברַאֿפ ןענַײז עכלעוו ,םיטילּפ
 ןעוועג ןדִיי לָאצ יד זיא ,ןַאריא ןייק רָאֿפסױרַא-ןסַאמ ןקיזָאד ןכָאנ
 -רעביא ןַא טעדליבעג ייז ןבָאה ןטנגעג עסיוועג ןיא .עסיורג ַא
 | ,טייחרעמ עקידנגעוו

 רעד יו ןיוש ,רעטעּפש םישדח טימ טַאהעג בָאה ךיא ןעוו
 רעד ןיא ,(ןטָאירטַאּפ עשילױּפ ןוֿפ דנַאברַאֿפ) .ּפ.ּפ.ז ןוֿפ רעציזרָאֿפ
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 עיצַארטסיגער ַא טריֿפעגכרודַא טַאהעג ,ַאנַאגרעֿפ ןוֿפ 5 טסַאלבָא

 סקעז עּפַאנק ףיוא ןעמ טָאה ,טנגעג רעד ןיא םיטילּפ עשיליוּפ ןוֿפ

 עשיליוּפ גנילדנעצ ַא יו רעמ טשינ טלײצעגּפָא תושֿפנ טנזיוט

 ףןדיי -- ןעװעג ןענַײז עקירעביא עלַא :תוחּפשמ

 ,סרעײטשרָאֿפ-טכַאמ עטסכעה יד רַאֿפ וליֿפַא ,ןקעבזוא יד רַאֿפ

 ללכב זיא ,עטנרעלעג ןטסרעמ םוצ יד ,עלעוטקעלעטניא רַאֿפ יו

 ןשיוצ דיישרעטנוא םעניא ךיז ןּפַאכ וצ ןעוועג טריצילּפמָאק ץנַאג

 ..ןדִיי ןוא ןקַאילָאּפ ןשיוצ ,ןלױּפ ןוֿפ םיטילּפ ערעדנַא ןוא עכלעזַא

 ןוֿפ רעטערטרַאֿפ רעשיקעבזוא רעד ,וװעיַאבַאשט ידַאקרַא טָאה ױזַא

 -עדליבעג ץנַאג ַא ,?םָאקלָאּפסירַאג רענַאגרעֿפ םַײב ףעשגנודליב

 -םזינינעל ןגעוו סעיצקעל ןטלַאה טגעלֿפ רעכלעוו ,שטנעמ רעט

 :טגערֿפעגרעביא לָאמַא ךימ ,םזינילַאטס

 ךיז טקערָאק רעמ זיא ױזַא יװ ,ךַײא טעב ךיא ,רימ טגָאז --

 רעדָא ,יירועי יקסלָאפ :שטנעמ ַא סרעַײא יבגל ןקירדוצסיוא

 "ידיי ַא רעדָא ,סע טסייה ,דִיי רעשילױוּפ ַא ?יקַאילָאּפ יקסיירוועי

 | ?קַאילָאּפ רעש

 טרָאּפַאּפַאר .י

 + ןבעל ַא ןופ ןטנעמגַארפ

 ךָאנ ?סרענַאּפַאי יד ןוֿפ טסּוװעג גירק ןרַאֿפ ךיא בָאה סָאװ

 טסּוװעג ךיא בָאה עטצעל יד ןגעוו .סרעזעניכ יד ןוֿפ יו רעקינייוו

 בָאה ךיא .סמיטניא-ךעלנעזרעּפ ,סשיטסירעטקַארַאכ רעבָא ,קיניײוװ

 ךיא .ךעלעסיֿפ"עױרֿפ עקניניילק ןוא ּפעצ ערעייז ןגעוו טסּוװעג

 .טײקיטרַאנגײא רעייז ןיא טלעטשעגרָאֿפ שיטסַאלּפ ייז ךיז בָאה

 ןוא גנוטכיד סעּפיַאט-יל ןענוצעזרעביא ןיא טנעיילעג בָאה ךיא

 ,טעטימָאק-ריפסיוא רעשיטָאטש * --  .טנגעג5 -
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 -צילב טַאהעג בָאה ךיא ןוא ,ןעמזירָאֿפַא עשיֿפָאסָאליֿפ סעצטיָאדַאל

 - .תוחומ ןוא תומשנ ערעייז ןיא ןקילבנַײרַא עקיטרַא
 ,רעמ ךעלדנעמוא ךָאד רעבָא ,קיניוו רעייז סיוועג זיא סָאד

 יז זַא ,טסּוװעג בָאה ךיא עכלעוו ןגעוו ,סרענַאּפַאי יד ןגעוו יו

 ןשינַאּפַאי-שיסור םעד ןענווװעג ןבָאה ייז זַא ,עקישטניילק ןענַײז

 ןוא 1922 ןיא ויקנָאה ןוא יײּפַאשט טרידרַאבמָאב ןבָאה ןוא גירק

 .סמיטניא םוש ןייק ,סכעלנעזרעּפ םוש ןייק ,ה"ד ,1927 ןיא

 ןיא סמיטניא סעּפע טבעלעגרעביא לָאמ ןייא בָאה ךיא ,ָאי
 עטבעלעגרעביא:םיטניא עקיזָאד סָאד רעבָא ,ןַאּפַאא טימ תוכַײש

 ,ךעלשטנעמ ןײמעגלַא ןעוועג ךוּת ןיא זיא

 סָאװ ,ץעזעג סָאד ןעמונעגנָא 1924 ןיא טָאה עקירעמַא ןעוו

 רענַאּפאי ַא זיא ,עקירעמַא ןייק עיצַארגימיא עשינַאּפַאי יד טָאברַאֿפ

 טַאלוסנָאק רענַאקירעמַא ןוֿפ לעווש רעד ףיוא יריקַארַאכ ןעגנַאגַאב

 ןיא קידנריר ןעוועג זיא טסעטָארּפ רעקיזָאד רעד .ָאיקָאט ןיא

 ףרַאש ַא טזײלעגסױא רימ ַײב טָאה סָאד ןוא טייקשידניק ןַײז

 ףיוא דַיי ַא יו ױזַא ךָאנ ךיז טײטשרַאֿפ רעוו .דיילטימ ןוֿפ ליֿפעג

 ןגעו ץיטָאנ ַא ןבירשעגנָא בָאה'כ ןוא ?גנוקידיײלַאב רעלַאנָאיצַאנ

 טימ טָאה ץיטָאנ עקיזָאד יד םגה ןוא .שינעעשעג רעקיזָאד רעד

 רעד ןיא זיא ,ןטעָאּפ עגנוי לב גנוקיצטנַא ןֿפורעגסױרַא קיריל ריא
 ,סמיטניא-:שינַאּפַאי ןוֿפ רוּפש ןייק ןעועג טשינ קיריל רעקיזָאד

 -יכ יד יו רעדמערֿפ ךס ַא ןעוועג רימ ןענַײז סרענַאּפַאי יד --
 1 ,סרעזענ

 סרענַאּפַאי יד טימ ףערטנעמַאזצ ןכעלנעזרעּפמוא ןטשרע םעד

 .רעד ךיז בָאה ךיא ןעוו ,1940 ןיא ,ענליוו ןיא טַאהעג ךיא בָאה

 ןדיי עכלעוו ןיא ,ןריט ערַאלוסנָאק עקידעבעל עלַא ןוֿפ זַא ,טסּוװ

 זיולב ריט יד טנֿפעעצ טיירב ךיז טָאה ,סעזיוו ךָאנ טּפַאלקעג ןבָאה

 רַאֿפ ןענַאטשעג ךיוא ךיא ןיב ,עלַא יו ,לוסנָאק ןשינַאּפַאי ןוֿפ

 רעטנזױט סעזיוו:טיזנַארט ןבעג לָאז לוסנָאק ַא :שינעטער ַא
 עכלעוו ,סעזיוודנע עקידעבעל ןייק טשינ ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ
 רַאֿפ ָאד רימ ןבָאה ?סעזיוודנע ןייק טשינ טּפױה רעביא ןבָאה
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 יָאלּפיד ןֿפױא םזירַאטינַאמוה ןלַאמרָאנבַא ןוֿפ גנוניישרעד ַא ךיז

 רעד תעב זַא ,ןעגנַאלק יד קיטכיר ןענַײז רעדָא טיבעג ןשיטַאמ

 ןטנעטעּפ ןעייר יד ןעמ טָאה ,סעזיוו יד ןבעגעג טָאה לוסטנָאק

 "ַאנרעטניא ןיא ןצינוצסיוא סעיֿפַארגָאטָאֿפ יד ידּכ ,טריֿפַארגָאטָאֿפ

 דנַאברַאֿפ"ןטַאר ןוֿפ ןֿפױלטנַא ןליוו ןדִיי :ליּפש ןשיטילָאּפ ןלַאנָאיצ

 -סיוא-טוג ַא סָאד זיא !?רַאטינַאמוה קיצרַאהטיירב זיא ןַאּפַאי ןוא

 -סטוג רעטנכערעגסיוא-טשינ ןוֿפ טַאט ַא רעדָא טַאט עטנכערעג

 ?טייק

 ןיא סרענַאּפַאי יד טימ טנגעגַאב ךיז ךיא בָאה לָאמ ַא ךָאנ ןוא

 סָאװ ,ןשטנעמ ןצכעז ןוֿפ עּפורג ַא ךָאנ ןוא ךיא .קָאטסָאוװידַאלװ

 ןבָאה ,ענוװָאק ןיא עזיוו עשינַאּפַאי יד ןעמוקַאב וצ טמַאזרַאֿפ ןבָאה

 -סָאװידַאלװ ןיא טַאלוסנָאק ןשינַאּפַאי ןוֿפ ןריט יד ןיא טּפַאלקעג

 ,טסיזמוא רעבָא --- ,קָאט

 רסנָאק רעשינַאּפַאי רעד טכַאמעג טָאה קורדנַײא םענדָאמ ַא

 ןַא -- ןגָאז טגעמעג וליֿפַא טלָאװ ךיא .קָאטסָאװידַאלװ ןיא טַאל

 ןעהעש עגנַאל ןײטשּפָא ןוא ןציזּפָא טנָאקעג טָאה ןעמ :ןכעלמייהמוא

 ךיז טגעלֿפ ןעו ןטלעז .ןרעה טשינ ןוא ןעז טשינ םענייק ןוא

 םַײב ריט ַא ןיא לענש ןדניװשרַאֿפ ןוא ןטָאש ַא ןשטילגכרוד

 טגעלֿפ ריט ַא ןעוו ,לָאמ ַא ןוא .עקידעבעל יד -- זדנוא ןעזרעד

 "עזיוו עקידנטרַאװ יד ןעזרעד טגעלֿפ רענַאּפַאי ַא ןוא ןענעֿפע ךיז

 יקירוצ ןָאט ּפַאכ ַא ןטָאש רעד ךיז טגעלֿפ -- ןטנעדנעטערּפ

 ןעמ טגעלֿפ -- ןגָאװצּפָא טרַאה רעדָא ןֿפרַאװּוצסױרַא טָאטשנַא

 ױןרעיודַאב רועיש ַא ןָא ןוא ןדַײמסיױא זדנוא

 קירוצ גנַאל טשינ זיב .ענדָאמ ןעוועג זיא עיצַאוטיס יד ןוא

 רָאנ ,טַאלוסנָאק ןיא סעזיוו ןבעג זיולב טשינ טרָאד ןעמ טגעלֿפ

 ןוא ,לַאזקָאװ םוצ לּפמעטש ןטימ ןרָאֿפסױרַא וליֿפַא טגעלֿפ ןעמ

 ןעװ ןוא .סעזיו עשינַאּפַאי טימ ןרעוװ טקילגַאב ןגעלֿפ עזָאלעזיוו

 טָאה ,ןעמוקעגנָא ןענַײז עזָאלעזיװ עּפורג עטצעל יד טעמּכ ,רימ

 טָאה טלָאמעד רעבָא ,ַײרד עטשרע יד סעזיוו ןבעגעג ךיוא ךָאנ ןעמ

 יֿפָא סנגרָאמ וצ ןרָאֿפ רימ יצ ,"טסירוטניא, םוצ ןעגנולקעג ןעמ
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 -ַאסַאּפ .עקידלבור ךס ַא טַאהעג טָאה "טסירוטניא; רעד תויה ןוא

 "עג רע טָאה ,ןרעוו רוטּפ טלָאװעג טָאה רע עכלעוו ןוֿפ ,! ןרישז

 ןטימ ןטרַאװ ןָאק ןעמ ןוא טשינ ַײס יװ ַייס ןרָאֿפ רימ זַא ,טרעֿפטנע

 לוסנָאק רעד טָאה םורַא געט ייווצ ןיא ןוא ,סעזיוו יד ןלײטרַאֿפ

 וצ טשינ סעזיוו ןייק רעמ גנונעדרָארַאֿפ ַא טָאה רע זַא ,טרעלקרעד

 ,ןבעג

 ,עזיו רעשינַאּפַאי רעד רַאֿפ ףמַאק ןטליּפשרַאֿפ ןגנַאל ןוֿפ

 עקידנגלָאֿפ זױלב טנַאסערעטניא לקיטרַא ןקיזָאד ןרַאֿפ ןענַײז

 ןעמונעג טָאה טַאלוסנָאק ןשינַאּפַאי ןוֿפ רַאטערקעס רעד :םיטרּפ

 סָאד ןבעגעגקירוצ טשינ ןוא גָאװצ םעד טליֿפרעד טשינ ןוא דחוש

 -עגּפָא ןוא טּפעלשעגּפָא ,טגָאזעגוצ ןוא טגָאזעגוצ טָאה רע :טלעג

 טעָארדעג טָאה זדנוא םגה ,ןבעגעג טשינ סעזיוו ןייק ןוא טּפעלש

 -ינַאמוה ןשינַאּפַאי םעד ןוֿפ .ריביס ןייק ןרעו וצ טקישעגקירוצ

 ,סיוא ןרָאװעג גנילצולּפ קָאטסָאװידַאלװ ןיא זיא ענוװָאק ןיא םזירַאט

 !?סָאד ךיז טמַארג יו ?דחוש --- ןוא סרענַאּפַאי יד :םעד ץוח ןוא

 רימ ןעוו :עקידנגלָאֿפ סָאד ןעוועג זיא עטסנעש סָאד רעבָא

 טָאה ,ןטימרעּפ רעַײכנַאש ךרוד ןרָאװעג טזיילעגסיוא ךעלדנע ןענַײז

 ייוצ ןוא ץרַאה טוג ןַײז ןעמוקַאבקירוצ לוסנָאק רעשינַאּפַאי רעד

 ,סעזיוו ןעמוקַאב ןבָאה ,ןצעביז יד ןוֿפ ,עּפורג רעזדנוא ןוֿפ ןָאזרעּפ

 ןגָארטעגנַײרַא לוסנָאק םעד ךרוד זיא ,בד ַא ,ןָאזרעּפ עטירד ַא ןוא

 לָאמ ןטשרע םוצ ךיא בָאה ָאד ןוא .עּפורג רעזדנוא ןיא ןרָאװעג

 .רענַאּפַאא םעד ןוֿפ המשנ רעד ןיא רעֿפיט טקילבעגנַײרַא

 רעד ןוא "טסירוטניא, ןטימ ןרָאפ טזומעג ןעמ טָאה ענליוװ ןופ ז

 טימ ןרָאפ רַאפ ןרַאלָאד רענאקירעמא זיולב ןעמונעג טָאה "טסירוטניא,

 "עג ךיז ןבָאה ןרַאלָאד ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ יד .ןענַאב עשיטעװָאס

 -ַאב ןוא סלבור רַאפ טפיוקעג ,ןטעליב ףיוא תוירחַא רענעגייא ףיוא טזָאל

 ןרָאפ טנָאקעג טשינ ייז ןבָאה רֶעבָא רַאפרעד ."עקידלבור, ןעמָאנ םעד ןעמוק

 ןבָאה ןגעלפ עקידראלָאד יד לַײװ ,ףיש רעשינַאּפַא רעד טימ ןַאּפַאי ןייק
 צשט, רעקָאטסָאװידַאלװ ןיא ןבילקעגנָא ךיז ןבָאה .ןָא ענליוװ ןופ ןטרַאקפיש

 ."ץקידלבור, ךס ַא לעטָאה-"ןיקסול
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 ןעמוקעג טלָאמעד זיא סָאװ ןצעביז יד ןוֿפ עּפורג רעזדנוא

 וצ טכער טַאהעג ךָאנ טָאה לוסנָאק רעד ןעוו ,קָאטסָאװידַאלװ ןייק

 יד ןלעװ רימ זַא ,םיא ןוֿפ גָאװצ ַא ןעמוקַאב טָאה ,סעזיוו ןבעג

 יבגל ,עזָאלעזיװ ךָאנ ןעמוקעגוצ ןענַײז רעטעּפש .ןגירק סעזיוו

 וצ .ןתוֿבייחתה םוש ןייק טַאהעג טשינ טָאה לוסנָאק רעד עכלעוו

 םַײב ןעוועג ןח אׂשונ טָאה רעכלעוו ,.צ בר רעד טרעהעג טָאה ייז

 ןַײז בילוצ ךיוא רשֿפא ןוא רעדניק עניילק ענַײז בילוצ לוסנָאק

 ,טנַאלַאט-רענדער ןַײז ןוא םינּפ-תרדה

 -;רֿפ ַא טימ סעזיוו ַײרד יד ןבעגעגסױרַא טָאה לוסנָאק רעד

 .סעזיוו ןבעג וצ טָאברַאֿפ ןרַאֿפ ןוֿפ עטַאד ַא טימ ,עטַאד רעקידרע

 ןָאטעג קוק ַא לוסנָאק רעד טָאה ֿבר םעד עזיוו יד ןבעג םַײב ןוא

 :טגָאזעג ןוא םיא ףיוא

 ןצעביז יד ןוֿפ עּפורג רעד וצ ךָאד טרעהעג ריא --

 לכיימש ַא רע טָאה ,שָאי, טרעֿפטנעעג טָאה ֿבר רעד זַא ןוא

 ַא ןיא סָאד זַא ,טסּוװעג טָאה רע .עזיוו יד ןבעגעג ןוא ןָאטעג

 ןריזילַאגעל לדניווש ןַײז טזומעג ,סיוא-טזיײוו ,טָאה רע רעבָא ,ןגיל

 .ךעלרעסיוא ,לעמרָאֿפ ןסיוועג ןַײז רַאֿפ

 יד ןשלעֿפ טנָאקעג טָאה לוסנָאק רעד ביוא :סעּפע ךָאנ ןוא

 וצ ןעװעג רעטכַײל ךָאד זיא ,גנולעטשסיוא-עזיוו רעד ןוֿפ עטַאד

 ןביז ףיוא רעדייא ,רעִירֿפ געט עכעלטע ףיא עטַאד יד ןשלעֿפ

 טַײצ עגנַאל ַאזַא טַאהעג קיטיינ לוסנָאק רעד טָאה .רעירֿפ ןכָאװ

 ?ןסיוועג ןַײז טימ ןעמוקעגכרוד זיא רע זיב

 ינָאק ַא ,רעדניק ןוֿפ ליּפש ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה ץלַא סָאד

 ןעגנוגעוַאב עַײרֿפ יד ןעטנעּפ םיללּכ יד ּוװ ,ליּפש עלענָאיצנעװ

 "נעונָאק ערעדנַא ךרוד זיולב ןעַײרֿפַאב ייז ןוֿפ ךיז ןָאק ןעמ ןוא

 "עג טשינ טרָאװ סָאד רע טָאה ןצעביז יד יבגל ,םיללּכ עלענָאיצ

 ,גנילצולּפ --- עזיוו ַא ןבעג ןצעמע לי רע ביוא רעבָא ,ןטלַאה

 -- קיטיינ טשינג טנעצָארּפ 90 ןיוש זיא יז ןעוו ,ןכָאװ ןביז ךָאנ

 ןוא ןצעביז יד וצ טרעהעג רענעי זַא ,ןַײא ןיילַא ךיז רע טדער

 טַײצ רעקירעהעג רעד ןיא ןָאט טנָאקעג טשינ טָאה רע סָאװ ,סָאד
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 -וצ ייז טָאה רע ןעװ ,עטַאד רעד טימ סעזיוו יד ןלעטשסיוא --
 ,םורַא ןכָאװ ןביז ןיא ,גנילצולּפ רע ןָאק -- ןבעג וצ טגָאזעג
 -רעּפ ןכָאנ ,ײרד רַאֿפ רָאנ ,עלַא רַאֿפ טשינ סָאד ןָאק רע רעבָא
 ,זירּפַאק ןכעלנעז

 טגעװַאב ןעמ עכלעוו טימ ןעגנויצַאב יד ןיא ,ןשטנעמ ענדָאמ = |
 יי . .רעכיזמוא ױזַא טקנוּפ -- רעסַאװ ףיוא יו ךיז

 ןביז ןוא קָאטסָאװידַאלװ ןיא ןעוועג רימ ןענַײז ןכָאװ ןביז
 ןוא ,עזיו רעשינַאּפַאא רעד רַאֿפ ףמַאק רעד טרעיודעג טָאה ןכָאװ
 ,ליֿפ ןוא קרַאטש ןעוועג ןענַײז סרענַאּפַאי יד ןגעוו ןקורדנַײא יד
 ,סנעמלטנעשזד עסַײװ יד ַײב ןעמונעגנָא זיא סָאד יװ ,טרָאװ ןייק
 ןעוװעג טשינ סנעמלטנעשזד עלעג רעקָאטסָאװידַאלװ יד יב זיא
 ,םולשו סח ,טשינ טרעוו רע -- שיטסַאלע ייז ַײב זיא טרָאװ סָאד
 טייגעצ סע זיב ,ןגיוצעגסיוא ,ןגיוצעגסיוא טרעוו סע רָאנ ,ןכָארבעג
 -סיוא ןוֿפ המשנ יד ּפָא-טיג סע ןיב ,טייקניד ןוֿפ ןטֿפול רעד ןיא
 זיא סע רָאנ ןרָאװעג ןכָארבעג טשינ זיא טרָאװ סָאד .גנורעצ
 .ןעגנַאגעגסיױא

 ןשטנעמ טימ ןָאט וצ טָאה ןעמ זַא ,טדערעגנַײא ךיז ןבָאה רימ
 ,סיטביר סָאמ רעסיוועג ַא ןיא סָאד ןיא רשֿפא ןוא ,ןעגנומיטש ןוֿפ
 -גמיטש יד יצ ,רעכיז ןעוועג טשינ זיא זדנוא ןוֿפ רענייק רעבָא
 ןעגנונעכערסיוא ךרוד טריטקיד טשינ ןרעו ןעג

 !סייװ רעװ ?עכלעוו
6 

 רַאֿפרעד .ןלַאֿפעגנַײרַא טשינ ךיא ןיב ,טגָאזעג יו ,ןַאּפַאי ןייק
 ןיא טשינ -- ַײכנַאש ןיא סרענַאּפַאי יד ןעזרעד ךיא בָאה רעבָא
 ,טייקכעלקריוו יד ןוא .טייקכעלקריוו רעד ןיא רָאנ ,עלהׂשעמ  ַא
 ענעטלעז ןיא ןדַײס !עלהׂשעמ ַא ןוֿפ טַײװ ױזַא זיא ,טנַאקַאב יו
 ,טייקכעלקריוו יד ןכײרטשוצרעטנוא רעמ ךָאנ ידּכ יװ ,ןטנעמָאמ
 .ןעוועג ןענַײז ןטנעמָאמ עקיזָאד יד ךיוא

 טָאה ,טָארד ןקיכעטש רעטניה טָאטש עקיזָאד יד ,ײכנַאש
 -ָאלב ןוֿפ סעיסלּוװנָאק טַאהעג ,גירק ןשיֿפיצַאּפ ןרַאֿפ .ךָאנ ,טֿפָא
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 עטסַאהרַאֿפ יד ףיוא ןטַאטנעטַא ןעמוקרָאֿפ טֿפָא ןגעלֿפ סע ;סעדַאק

 יד ךרוד יז ןגעוו ןסיוורעד ךיז טגעלֿפ טָאטש יד ןוא ,סרענַאּפַאי

 .סעדַאקָאלב
 "רַאג, ןבענ טּפַאכרַאֿפ ךימ טָאה עדַאקָאלב יד ןעוו ,לָאמ ןייא

 רעטֿפַאהלקע ןַא ןוֿפ תודע ןַא ןעװעג ךיא ןיב ,"שזדירב ןעד

 ךיא ןעוו ,קערש ַא רימ ףיוא ןָא טנַײה ךָאנ טגָאי עכלעוו ,ענעצס

 ָאטױאטסַאל ַא ןוֿפ רעֿפָאש רעשיזעניכ ַא .ריא ןיא ךיז ןָאמרעד

 "עגוצ זיא .ןלעטשוצּפָא ךיז עדנוקעס ַא ףיוא טקיטעּפשרַאֿפ טָאה

 םענוֿפ רעזעניכ םעד ןטעבעגסױרַא ,רענלעז רעשינַאּפַאי ַא ןעגנַאג

 טשינ ,םינּפ ןיא ןגָאלש ןעמונעג קיטולבטלַאק שידָאטעמ ןוא ָאטיוא

 טשינ ןעװעג זיא עכעלקערש סָאד רעבָא .ןעצ טונימ ַא ,טלַײאעג

 שטַאּפ ןטשרע ןרַאֿפ .ןגָאלש םענוֿפ ןֿפוא םעד רָאנ ,ןגָאלש סָאד

 רעקירעהעג ַא ןיא רעזעניכ םעד טלעטשעגקעװַא רענלעז רעד טָאה

 םַײב .סענורטס יװ ,ּפָארַא ןגיוצעגסיוא טנעה יד טימ ,עיציזָאּפ

 םוצ טנעה יד ןָאטעג ּפַאכ ַא רעזעניכ רעד טָאה שטַאּפ ןטשרע

 גנונעדרָא ןיא טכַארבעג רעדיוו קַיור רענַאּפַאא רעד טָאה .םינּפ

 "טשינ יד .ןָאטעג שטַאּפ ַא רעדיװ ןוא ןטשטַאּפעג ןוֿפ טנעה יד

 ַא ךעלדנַײרֿפ רעדיוו ךיז ןבָאה טנעה עשיזעניכ עטרינילּפיצסיד

 ַא טימ שטַאּפ ןרַאֿפ םיא ןקיטיגרַאֿפ וצ ידּכ ,םינּפ םוצ ןָאטעג סיר

 ענעֿפָא עכעלשטנעמ עטצישַאבמוא סָאד ןלעטשרַאֿפ וצ ידּכ ,טעלג

 טשינ זיא סָאד .טונימ ןעצ עטוג ַא טרעיודעג טָאה ױזַא ןוא .םינּפ

 רענַאּפַאא רעד ,גנויצרעד ןוֿפ טקַא ןַא רָאנ ,ןגָאלש ןייק ןעוועג

 רעשינַאּפַאי ַא ןעוו :ךיז וצ ןבייהרעד טלָאװעג רעזעניכ םעד טָאה

 רעד ,רע טלָאװ ,םיא ןגָאלש וצ טקיליװַאב ןעוועג טלָאװ רעטסטלע

 יו טסּוװעג ןעוועג ןיוש ,עיצַאזיליוװיצ רעטסכעה רעד ןוֿפ רעגערט

 רעד יװ ,םינּפ םוצ טנעה יד טּפַאכעג טשינ טלָאװ רע -- ןייטש וצ

 ןוא גנויצרעד ןוֿפ טקַא ןַא ןעוועג זיא סָאד ,ָאי .רעזעניכ רעדליוו

 ,דלודעג ליֿפ ױזַא טימ ןרָאװעג טריֿפעגכרוד סָאד זיא רעבירעד

 יגנויצרעד ןוֿפ טסנוק ערעװש יד טרעדָאֿפ סָאד יװ

 קילגמוא עצנַאג סָאד טליֿפרעד ךיא בָאה לָאמ ןטשרע םוצ
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 ןקידלושמוא ןקיזָאד םעד ןיא .גיז ןשינַאּפַאי ןלעוטנעווע ןַא ןוֿפ
 יד ןוֿפ םיֿבוט-םיׂשעמ ערעדנַא יד טימ ךַײלגרַאֿפ ןיא -- ןגָאלש
 --- עּפָארײא ןיא ןשטַײד יד ןוֿפ ןוא חרזמ ןטַײװ ןֿפױא סרענַאּפַאי
 רעד ןוֿפ טײקּפמעט עצנַאג יד :טלעוו רעד רַאֿפ גנוָארד ַא ןעוועג זיא
 ןעמונעג ךיז ןוא גנויצרעד ןוֿפ טכער סָאד טריּפרוזוא טָאה טלעוו
 ,רעטסומ ריא ךָאנ טייהשטנעמ יד ןעיצרעדרעביא

 רעד רַאֿפ ןַאּפַאי ןיא ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,םיטילּפ עלַא
 -רעביא געלֿפ ךיא ןעוו ,רעֿפטנע ןקיבלעז םעד ןבעג ןגעלֿפ ,המחלמ
 :טקַאֿפ םענעבירשַאב-ןביוא ןטימ עלהׂשעמ רעייז ןסַײר

 ךיוא ןעמ טגָאלש ייז :םינּפ ןיא ןגָאלש םוצ טניווװעג ןענַײז ייז
 .ילברעד ךיז ןגייב ייז ןוא םינּפ ןיא

 רעד ןיא דָארג זַא ,טליֿפעג טשינ טָאה ייז ןוֿפ רענייק ןוא
 עשיסור יד .רַאֿפעג יד ,ליורג רעד טגיל גנורעֿפטנערַאֿפ רעקיזָאד
 עשיסור יד ךרוד ןרָאװעג ןגָאלשעג רעטרעדנוהרָאי ןענַײז םירעיוּפ
 ,דלודעג טימ ןגָארטעגרעבירַא ךיוא סָאד ןבָאה ייז ןוא םיצירּפ
 טכַאמעג טשינ ןגָאלש םעד ןוֿפ ןבָאה םירעוּפ עשיסור יד רעבָא
 ,טלוק ַא םעד ןוֿפ טכַאמעג ןבָאה רעבָא סרענַאּפַאי יד ,טלוק ןייק
 ןעמונרַאֿפ ךיז ןבָאה ייז ןכלעוו ,וטֿפױא-רוטלוק ַא ,לַאינָאמערעצ ַא
 ,ןעלכיימש ןוא ןקוב ךיז לָאז יז ,טלעוו רעד ןיא ןצנַאלֿפוצרעביא
 -ָאמ ןוֿפ שינעדײרנַײא סָאד ָא טָא .םינּפ ןיא יז טשטַאּפ ןעמ ןעוו
 ֿביוחמ ןענַײז ייז זַא ,עסַאר-ןרעה ַא ןענַײז ייז זַא ,טכענק עשילַאר
 שטעּפ ןגָארטרעבירַא ןטרינילּפיצסיד םוצ טלעוו יד ןעיצרעד וצ
 ,עטסכעלרעֿפעג ןֹוא עטסכעלסעה סָאד זיא סָאד טָא ,םינּפ ןיא
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 קעטָאילביב רעד רַאֿפ ןענישרעד טציא זיּב

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ קרעוורעטסומ

 יקסנַאשזַאר לאומש ןוֿפ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 (ןטַײז .312) שאד עט2 ,ןטֿפירש 'גסיוא -- רעגניטע המלש 1

 (ןטַײז 216) עגַאלפיוא עט2 ,רעדילסקלָאֿפ 'דִיי -- יקסווַאשרַאװקרַאמ (

 (ןטַײז 256) עגַאלפױא עט2 ,ןטֿפירש 'גסיוא --- גרעבמָאנ .ד ה 6

 (ןטַײז 256) עגַאלפױא עט2 ,ישילשה ןימינב תועסמ -- עלעדנעמ 4

 (ןטַײז 208) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- סודַײנ ביל (5

 (ןטַײז 256) עגַאלפױא עט3 ,סיזירק ,עלעסָאי -- ןָאזעניד ֿבקעי 6

 (ןטַײז 272) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא --- ןָאזרעדַארב השמ 0

 י (ןטַײז 256) עגַאלפױא עט2 ךוביאֿבב -- רוחב והילא 68

 (ןטַײז 352) עגַאלפױא עט2 ,ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- יקסניפ דד 9

 (ןטַײז 216) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- גורֿפ ןועמש (0

 .(ןטַײז 272) ץגַאלפיוא פט2 ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא -- ץרּפ .ל .י (וו

 (ןטַײז 272) עגַאלפיוא עט2 ,טרעדנוהרָאי ןטס20 ןיא -- ץרפ .ל יי 2

 (ןטַײז 240) עגַאלפיוא עט2 ,ןטֿפירש '!גסיוא --- דלעֿפנעזָאר סירָאמ (3

 (ןטַײז 272) ןטֿפירש -- רעֿפעֿפ קיציא ,קירַאכ יזיא א ,ײטשֿפָאה דוד (4

 (ןטעז 272) ןַאמָאר .קישזומ רעשידִיי רעד -- רָאטקעֿפס יכדרמ (5

 (ןטַײז 352) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- קיוייל .ה (6

 (ןטַײז 272) עגַאלפיוא עט2 ,לדנעמ-םחנמ -- םכילע יי (17

 (ןטַײז 256) עגַאלפיױא עט2 ,ןטֿפירש "גסיוא -- ןעדַאֿפדלָאג םהרֿבַא 8

 / גרַאבנעדלָאג רעה -- יַאבַאר .א .,יקָאטנעק -- ץרַאווש .י יי (9

 (ןטַײז 312) עגַאלפױא עט2 ,(עקירעמַא ןיא ןרענָאיּפ)

 (ןטַײז 384) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- קילַאיב ןמחנ-סייח 0

 (ןטַײז 296) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- יקסדנַא .ש 1

 (ןטַײז 256) רעמורק רעד עקשיֿפ -- םירֿפס-רכומ עלעדנעמ 2

 (ןטַײז 46) רעדלעװ עשילױּפ ןיא -- ושָאטַאּפָא ףסוי 3

 (ןטַײז 304 ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- ןעזייר ןמלז 4

 (ןטַײז 320) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- שָאוהי 5



 (ןטַײז 352) תונורכז -- לימַאה לקילג 6

 (ןטַײז 288) ץנַאלפױא עט2 רעקיכלימ רעד היֿבט -- םכילע םולש 7

 (ןטַײז 320) עגַאלפױא עט2 ,ןטֿפירש 'גסיוא -- ןעזייר םהרֿבַא (8

 (ןטַײז 416) עיזעָאּפ רעשידִיי רעד ןיא ױרֿפ יד -- עיגָאלָאטנַא 9

 (ןטַײז 224 תויׂשעמ-ירוּפיס -- רעוועלצַארב ןמחנ 'ר 0

 (ןטַײז 320) עניטנעגרַא ןיא -- ןָאסרעּפלַא יכדרמ (1

 (ןטַײז 336) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא -- ןייבסעריה ץרפ (2

 (ןטַײז 264) דיל ןיא שידִיי -- עיגָאלָאטנַא 3

 (ןטַײז 320 רעמיר לװַאז ,רעדמערֿפ רעד -- ָאשיירָאב םחנמ (4

 (ןטַײז 464) טכַאװרעד קלָאֿפ ַא ןעוו --- עיגָאלָאטנַא (5

 (ןטַײז 272) הלּכׂשה חסוג -- עיגָאלָאטנַא (6

 (ןטַײז 252) תונורכז ,ןעגנולייצרעד ,רעדיל --- שטיווָאלַאגעס .ז 7

 (ןטַײז 368 1602 ןוֿפ ,ךוב-הועעמ (8

 (ןטַײז 328) .סרעלגומש / יקסוװַאשרַאװ רזוע :עיצַאּפוקַָא רעטנוא (9

 14 ןוא עיווָאזַאמ ןוֿפ ןכַײט יד ַײב / ןיטשרוב .מ :ברוח ֿברע 0

 (ןטַײז 256) ןסעָאּפ

 (ןטַײז 432) עמַארד ןוא עזָארּפ ,עיזעָאּפ / עיגָאלָאטנַא :ןברוח 1

 (ןטַײז 326) עמַארד ,עזָארּפ ,עיזעָאּפ/דנַאטשֿפױא ןוא דנַאטשרעדיװ 2

 (ןטַײז 384) ןעייסע ,עזָארּפ ,רעדיל / רעגנַאמ קיציא (3
 (ןטַײז 320) ןטֿפירש ענעבילקעגסיוא / ןָאסלעגרעב דוד 4

 (ןטַײז 288) קיריל ,קיטירק ,רָאמוה / רידַאנ השמ (5

 (ןטַײז 320) צזָארּפ ןוא עיזעָאּפ 'דיי ןיא דניק סָאד/עיגָאלָאטנַא 6

 (ןטַײז 304) .עיגָאלָאטנַא ,ןרעַײֿפ ןשיווצ םיטילּפ (8

 : רעכיב 2 יד טָא ךָאנ ןעניײשרעד 1971 ןיא

 (ןטַײז 288 טורקער 'דִיי רעטשרע ,לכיט-ןרעטש/דלעֿפנסקַא .י 7
 ,עיגָאלָאטנַא ,עטלצרָאװעגנַײא ןוא עטלצרָאװעגסיױא (9

 .עיגָאלָאטנַא ,שינַאקירֿפַא"םורד (0
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